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Mekonomen
Långmilare med potential

Störst i Norden på en stabil marknad

Mekonomen är Nordens största aktör inom distribution av reservdelar till bilar. Bolaget har en
marknadsandel på 15-28% på huvudmarknaderna i Norden, vilka beräknas växa i snitt 1% per år framöver.
Nästan 90% av bolagets försäljning är till företagskunder – primärt verkstäder – vilket gör Mekonomen
mindre känsligt för onlinekonkurrens i konsumentledet.

Goda möjligheter att förbättra intjäningen

Personbilsmarknaden be)nner sig i förändring och så även marknaden för service och reservdelar, vilket
innebär utmaningar för ett bolag som Mekonomen. Givet den starka marknadspositionen har man dock
förutsättningar att hantera dessa och dessutom delta i branschens fortsatta konsolidering. Genom ett antal
delvis påbörjade initiativ tror vi också att man kan höja EBIT-marginalen till 8% på lång sikt.

Attraktiv värdering men något hög skuldsättning

Vi ser medelhög potential i Mekonomen-aktien till medelhög risk, baserat på ett motiverat värde per aktie
på 110-114 kr. Ett P/E-tal på ~9x och en direktavkastning på >6% för 2022e är attraktivt i våra ögon, men
nettoskuldsättningsgraden på 3,6x EBITDA för 2020e (inkl IFRS 16) betyder förhöjd )nansiell risk.

 
Estimatändring (SEK)

  
Nu Förr

 
EPS, just 20e 5.62 5.62 0.0%

EPS, just 21e 9.88 9.88 0.0%

EPS, just 22e 10.84 10.84 0.0%

Kommande händelser
 
Delårsrapport Q3 2020 2020-11-06

Bokslutskommuniké 2020 2021-02-12

Bolagsfakta (mkr)
 
Antal aktier 56.4m

Market cap 5,216

Nettoskuld 4,896

EV 10,112

Avg. No. of Daily Traded Sh. 361.7(k)

Reuters/Bloomberg MEKO.ST/MEKO:SS

 
Prognos (SEK)

 
19 20e 21e 22e

 
Sales,m 11,842 11,541 11,912 12,171

Sales Growth 52.2% (2.5)% 3.2% 2.2%

EBITDA, m 1,531 1,381 1,620 1,692

EBIT, m 704.6 575.9 834.0 889.1

EPS, adj 7.47 5.62 9.88 10.84

EPS Growth (3.8)% (24.7)% 75.7% 9.7%

Equity/Share 76.3 80.8 90.7 101.6

Dividend 0.00 0.00 0.00 6.00

EBIT Marginal 5.9% 4.9% 6.9% 7.2%

ROE (%) 10.1% 7.1% 11.5% 11.3%

ROCE 7.6% 5.9% 8.6% 9.0%

EV/Sales 0.85x 0.88x 0.85x 0.83x

EV/EBITDA 6.6x 7.3x 6.2x 6.0x

EV/EBIT 14.4x 17.6x 12.1x 11.4x

P/E, adj 12.4x 16.4x 9.4x 8.5x

P/Equity 1.2x 1.1x 1.0x 0.9x

Dividend yield 0.0% 0.0% 0.0% 6.5%

FCF yield 9.6% 6.0% 10.7% 12.0%

Net Debt/EBITDA 3.6g 3.6g 2.7g 2.2g

 
Risk och Avkastning

 
Motiverat värde 110.00 - 114.00
  
Current price SEK92.45

Risknivå Medium

Kurspotential Medium

Kursutveckling 12 mån
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Sammanfattning
Långmilare med potential

Investment Case

Mekonomen är Nordens ledande grossist och distributör av bildelar. Bolaget har en stark position på en stabil
marknad som kan konsolideras ytterligare. Marknaden har låg strukturell tillväxt, men goda kassa öden och
potential till lönsamhetsförbättringar gör att vi tycker bolaget är intressant för långsiktiga investerare.

Marknadsledare i Norden

Mekonomen är störst på reservdelsmarknaden i Sverige, Danmark och Norge och en av de största aktörerna
totalt i Europa. Marknaden genomgår en konsolideringsfas som i våra ögon innebär att storlek kommer att bli
allt viktigare för att hävda sig konkurrensmässigt, vilket gör att Mekonomen har en bra position att utgå ifrån.

Stabil marknad

BilHottan kommer elektri)eras och potentiellt minska i storlek på lång sikt, men det kommer ta decennier
innan denna eIekt blir synlig. Samtidigt )nns mobilitetsbehovet kvar och antalet körda mil kan förväntas öka
totalt sett, vilket innebär att bildelsmarknaden borde kunna visa låg men stabil tillväxt även med beaktande
av marknadsförändringarna. Nästan 90% av bolagets försäljning är till företagskunder – primärt verkstäder
– vilket gör Mekonomen mindre känsligt för onlinekonkurrens i konsumentledet. Därtill inkluderar
verkstädernas leverans till slutkund oftast ett tjänsteelement, vilket ytterligare minskar disruptionsrisken
i ekosystemet.

Starka kassa1öden

Mekonomen har låga underliggande investeringsbehov och starka kassaHöden, vilket ger förutsättningar för
att amortera ner lån och på sikt återuppta utdelningen. FCF-yielden är mycket god, vilket gör att man kan
utgöra ett attraktivt uppköpsobjekt även om skuldsättningen inte är låg.

Högre lönsamhet är inom räckhåll

Det nya centrallagret för MECA/Mekonomen representerar ett bra exempel på de eIektiviseringar som
Mekonomen kan genomföra, och på sikt tror vi att det kommer Her liknande initiativ. Även om
rörelsemarginalmålet om 10% troligen är alltför utmanande att nå under vår prognosperiod så bör marginalen
kunna lyftas mot åtminstone 7% från dagens ~6%, och på lång sikt tror vi 8% är möjligt.

Värdering

Vi ser medelhög potential i Mekonomen-aktien till medelhög risk, baserat på ett motiverat värde per aktie på
110-114 kr. Värderingen utgår från en kassaHödesvärdering i kombination med en relativvärdering. Risknivån
motiveras av att nettoskuldsättningsgraden förväntas ligga över bolagets )nansiella mål under de närmaste
åren. Kan Mekonomen nå sina mål om tillväxt och lönsamhet och då värderas mer i linje med jämförbara
svenska bolag så )nns ytterligare potential i aktien på sikt.
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Mekonomen i grafer

Omsättning per kundgrupp (2019)

B2B; 87%

Konsument; 13%

Omsättning per land (2019)
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Beskrivning av Mekonomen Group

Introduktion

Mekonomen Group är en av Europas ledande grossister och distributörer av reservdelar till personbilar, med
verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Polen och Finland. I Sverige, Danmark och Norge är man marknadsledare
med en av bolaget uppskattad marknadsandel på 15% i Sverige, 28% i Danmark och 25% i Norge.

Bolagets verksamhet bedrivs genom fyra aIärsområden: MECA/Mekonomen (med verksamhet i Sverige, Norge
och Finland), FTZ (Danmark), Sørensen & Balchen (Norge) samt Inter-Team (Polen). Under 2019 kom 29% av
koncernens omsättning från Sverige, medan Danmark, Norge och Polen stod för 28%, 24%, respektive 18%.

En central del i koncernens aIärsmodell är de verkstadskoncept som bolaget driver, till vilka bilverkstäder
kan ansluta sig genom ett franchiseavtal. Idag )nns 3 655 anslutna verkstäder under något av koncernens olika
varumärken.

Exempel på Mekonomens erbjudande: reservdelar och verkstadskoncept

Källa: Bolaget, Erik Penser Bank
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Historik

Mekonomen har en snart 50-årig historik som har präglats av ett stort antal förvärv och Hera strategiförändringar.

• Bolaget grundades 1973 under namnet Bileko och var till en början fokuserat på distribution av reservdelar

• 1976 öppnades den första butiken och 1987 förvärvades Mekonomen, vilket ytterligare expanderade
butiksbeståndet

• 1996 bytte man namn till Mekonomen och bolaget var då en integrerad grossist- och butikskoncern

• Det första verkstadskonceptet lanserades i Sverige 1999 och samma år expanderade bolaget till Norge genom
förvärv av en grossist där

• Börsnotering genomfördes under 2000

• 2002 expanderade koncernen till Danmark genom förvärv av bildelskedjan Östergaard

• Verkstadskoncepten röner stor framgång och 2003 blev Mekonomen Bilverkstad Skandinaviens största
verkstadskedja

• Etablering i Finland skedde 2010 genom öppnandet av en butik i Helsingfors

• Den norska bildelskedjan Sørensen & Balchen förvärvades 2011 och gjorde bolaget ledande i Norge

• 2012 förvärvades bildelskedjan MECA, vilket stärkte koncernens verksamhet i Sverige och Norge

• Det egna varumärket ProMeister lanserades under 2013 och går från 0 till 500 mkr i omsättning på tre år,
motsvarande 13% av den totala reservdelsförsörjningen då

• Under 2014 togs beslut att omstrukturera den danska verksamheten som då dragits med lönsamhetsproblem
under en längre tid, och 2016 avyttrades verksamheten slutligt

• År 2016 påbörjades arbetet med att eIektivisera lagerhållningen för den svenska verksamheten genom en
sammanslagning av Mekonomen och MECA:s centrallager

• 2016 blev amerikanska LKQ huvudägare i Mekonomen, som ett led i LKQ:s strävan att bli den ledande pan-
europeiska distributören av bildelar och -tillbehör till eftermarknaden

• 2018 markerade ett återintåg på den danska marknaden genom förvärv av bildelsdistributören FTZ, samt
även etablering i Polen genom förvärv av bildelsdistributören Inter-Team

• Sammanslagningen av Mekonomens och MECA:s centrallager förväntas slutligen genomföras under 2020,
med relaterade besparingar realiserade fr.o.m. 2021
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Erbjudande och A=ärsmodell

Illustration av Mekonomens a=ärsmodell

Källa: Bolaget, Erik Penser Bank

Inköp

Mekonomens kärnaIär omfattar inköp, lagerhållning och försäljning av reservdelar till verkstäder och bilägare.
Sortimentet omfattar Her än 100 000 artiklar i lager till över 15 000 bilmodeller, och därtill )nns över en miljon
artiklar tillgängliga för beställning.

Inköpen sker dels centralt genom en koncerngemensam inköpsfunktion som hanterar stora koncerngemensamma
leverantörer, men också enskilt av de respektive aIärsområdena utifrån deras respektive behov och lokala
marknad. Majoriteten av sortimentet utgörs av externa varumärken med en mindre del egna varumärken (~14% av
försäljningen). Bolaget köper främst in från samma leverantörer som levererar till biltillverkarna, vilket innebär att
delarnas kvalitet huvudsakligen motsvarar den hos originaldelar. Leverantörerna )nns i huvudsak i Europa och Asien,
och de 100 största leverantörerna står för 80% av koncernens varutillförsel. Euron är den viktigaste inköpsvalutan
och utgör knappt hälften av inköpsvolymen.

Distribution

Distribution sker med utgångspunkt i fyra centrallager – ett i Sverige, ett i Norge, ett i Danmark och ett i Polen –
samt tre större regionlager – ett i Norge, ett i Polen och ett i Finland. Dessa lager servar dels större slutkunder direkt
men framförallt ett nätverk av 471 butiker, som i sin tur utför leveranser på lokal nivå till verkstäder. Butiksnätet
fungerar därigenom mer som lokala lager/distributionshubbar snarare än butiker i traditionell mening. Transport
till butikerna sker genom externa transportleverantörer och transport mellan butiker och verkstäder sker med såväl
egna bilar som externa transportleverantörer. Merparten av butikerna ägs av Mekonomen själv medan 16% ägs och
drivs av tredje part under franchiseavtal. Butikerna drivs under varumärkena MECA, Mekonomen, BilXtra, FTZ och
Inter-Team.

Bolagets kanske viktigaste konkurrensfördel är det breda reservdelssortimentet i kombination med eIektiv logistik
och lokal närvaro, vilket säkerställer att en verkstad kan få tag på rätt reservdel snabbt och därmed se till att
slutkunden – dvs den enskilda bilägaren – kommer ut på vägarna snabbt igen istället för att bli stående i Hera dagar.

Ett brett och tillgängligt reservdelssortiment betyder också att möjligheten till merförsäljning för verkstaden ökar,
exempelvis genom att verkstaden upptäcker att en bil som lämnats in för oljebyte behöver byta bromsklossar också,
och )nns då den aktuella delen att tillgå snabbt är sannolikheten stor för att kunden väljer att utföra bytet där och
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då istället för senare. En ansluten verkstad kan få en bildel levererad inom några timmar, och t.ex. FTZ i Danmark
erbjuder upp till 10 leveranser per dag för att säkerställa hög tillgänglighet för kunderna. Genom en digitaliserad
reservdelskatalog )nns sortimentet tillgängligt för anslutna verkstäder och andra B2B-kunder.

Kunder

Kunderna utgörs till största delen av andra företag (B2B) och denna grupp stod under 2019 för 87% av bolagets
försäljning, medan 13% var direktförsäljning till konsument. Av B2B-kunderna är de anslutna verkstäderna den enskilt
viktigaste kundgruppen och står för 31% av koncernens totala omsättning (i denna siIra ingår även försäljningen
för de 82 verkstäder som Mekonomen äger själv). Vid sidan av dessa säljer bolaget även till fristående verkstäder,
samarbetande butiker samt andra B2B-kunder, och denna kategori står sammantaget för 56% av koncernens
omsättning.

Fristående verkstäder är precis som det låter bilverkstäder som inte är anslutna till något koncept, medan
samarbetande butiker är butiker som drivs av tredje part under något av koncernens varumärken. Andra B2B-kunder
utgörs av bl.a. företag med stor egen vagnpark (s.k. Heetverksamhet) samt bensinmackskedjor.

Försäljning direkt till konsument sker via de egna butikerna samt via egen e-handel i Sverige och Norge. Konsumenten
kan vid köp online välja mellan att få varan levererad till en butik eller postombud.

Mekonomens kundgrupper utifrån andel av omsättning (2019)

Källa: Bolaget, Erik Penser Bank

Verkstadskoncept

Genom bolagets verkstadskoncept erbjuds enskilda bilverkstäder ett helhetskoncept enligt en franchisemodell som
omfattar bl.a. varumärke, bokningssystem, aIärssystem, teknisk support och kompetensutveckling. Fördelarna för
bilverkstadsägaren blir därigenom tillgång till en potentiellt större kundbas, mer eIektiv administration samt rätt
utrustning och kunskap för att kunna ta hand om alla bilar – nya som gamla. Att vara ansluten till ett koncept är inte
förknippat med några större kostnader för den enskilda verkstaden, utan den avgift man betalar till Mekonomen-
koncernen motsvarar ungefär det man annars hade betalat för tillgång till motsvarande informationssystem.

För Mekonomen-koncernens del så betyder Her anslutna verkstäder Her återkommande kunder och högre volymer,
vilket i sin tur innebär bättre inköpsvillkor. De Hesta anslutna verkstäder köper in 70-75% av sitt reservdelsbehov
från bolaget, men det )nns idag inget krav på hur stora inköp de anslutna verkstäderna måste göra via koncernen.
Anslutna verkstäder erhåller heller inte bättre villkor för sina inköp jämfört med icke anslutna verkstäder, utan
rabatter följer inköpsvolymen oavsett kategori. Verkstadskoncepten drivs idag under fem varumärken, varav de
viktigaste är Mekonomen Bilverkstad, MECA Car Service och BilXtra. En geogra)sk marknad kan rymma Hera olika
verkstadskoncept, och anledningen till detta är att de riktar sig till delvis olika slutkunder men också för att skapa
valfrihet för fristående verkstäder som vill ansluta sig till en kedja.

Verkstäderna – såväl de anslutna som de fristående – utför i sin tur service och reparationer av personbilar till såväl
privatpersoner som företag. Gemensamt för verkstäderna är att de inte är märkesanknutna utan kan ta sig an de
allra Hesta förekommande bilmärken och modeller.
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A=ärsområden

Bolagets fyra aIärsområden drivs som separata enheter med en hög grad av självbestämmanderätt, men med stöd
av gemensamma funktioner inom inköp och )nans. Nedan beskrivs aIärsområdena i mer detalj.

Mekonomens a=ärsområden

Källa: Bolaget, Erik Penser Bank

MECA/Mekonomen

AIärsområdet MECA/Mekonomen inkluderar i huvudsak grossist-, butiks-, verkstads- och Heetverksamhet i Sverige,
Norge och Finland.

MECA är en ledande aktör på eftermarknaden för bilreservdelar, verktyg och verkstadsutrustning i Sverige och
Norge, medan Mekonomen har ett starkt varumärke med hög igenkänning bland bilägare under vilket koncernen
erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster i Sverige, Norge och Finland. Tillsammans är MECA/Mekonomen
marknadsledande i Sverige.

Mekonomen är något mer konsumentorienterat än MECA som har mycket lite försäljning direkt till konsument.
Försäljningen under MECA-varumärket sker via butiker och e-handel, där e-handeln endast riktar sig till B2B-
kunder. Under Mekonomen-varumärket bedrivs också såväl butiks- som onlineförsäljning, med skillnaden att
Hertalet Mekonomen-butiker är sammankopplade med eller närliggande en verkstad under Mekonomen Bilverkstad-
konceptet för att på så sätt förstärka helhetserbjudandet. Konsumenter i Sverige och Norge kan också köpa direkt
på Mekonomens hemsida.

MECA:s verkstadskoncept heter MECA Car Service medan Mekonomens heter Mekonomen Bilverkstad. Gemensamt
för koncepten är att en verkstad som ansluter sig till något av dem kan fortsätta verka självständigt som bolag,
men åtar sig att leva upp till konceptets krav avseende kvalitet, pro)lering och värderingar. Vid sidan av MECA Car
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Service och Mekonomen Bilverkstad erbjuder aIärsområdet även verkstadskonceptet MekoPartner, som primärt är
ett inköpssamarbete för verkstäder som inriktar sig på äldre bilar.

Sedan 2020 är MECA:s och Mekonomens centrallager integrerade med varandra, vilket skett genom att koncernen
uppfört ett nytt centrallager i Strängnäs för aIärsområdet. Utöver centrallagret har MECA ett regionlager i Gjövik,
Norge för den norska verksamheten, och Mekonomen ett regionlager i Helsingfors för den )nska verksamheten.

Per den 30 juni 2020 omfattade aIärsområdet 273 butiker varav 229 egna, samt 1 788 verkstäder. Omsättningen
under 2019 uppgick till 5 527 mkr, vilket motsvarar 47% av koncernens omsättning, med en rörelsemarginal på 8%.

FTZ

AIärsområdet FTZ inkluderar i huvudsak grossist- och butiksverksamhet i Danmark.

FTZ är den ledande bildelsdistributören på den danska marknaden med fokus på B2B-försäljning av reservdelar,
förbrukningsvaror och verktyg till kundgrupper som verkstäder, bilåterförsäljare och andra grossister.

Försäljningen sker genom ett nätverk av butiker och aIärsområdet har en något lägre andel av sin försäljning
till anslutna verkstäder jämfört med aIärsområdet MECA/Mekonomen. FTZ har fyra verkstadskoncept med
franchiseavtal under varumärkena AutoMester, HELLA Service Partner, Din Bilpartner och CarPeople.

Distributionen sker genom ett centrallager i Odense samt ett antal mindre regionlager.

Per den 30 juni 2020 omfattade aIärsområdet 51 butiker varav 51 egna, samt 964 verkstäder. Omsättningen under
2019 uppgick till 3 371 mkr, vilket motsvarar 28% av koncernens omsättning, med en rörelsemarginal på 9%.

Inter-Team

AIärsområdet Inter-Team inkluderar i huvudsak grossist- och butiksverksamhet i Polen samt exportverksamhet till
bl.a. Tyskland, Tjeckien och Baltikum. Den sistnämnda står för ungefär 1/3 av aIärsområdets omsättning.

Inter-Team är en väletablerad bildelsdistributör på den polska fordonseftermarknaden med försäljning av
reservdelar, förbrukningsvaror och verktyg till bilverkstäder, bilåterförsäljare, detaljister och andra grossister.
Baserat på Mekonomens uppskattning av marknadens storlek är Inter-Team den fjärde största aktören i Polen.

Majoriteten av aIärsområdets försäljning sker till icke-anslutna verkstäder och andra B2B-kunder, primärt via
butik. Inter-Team driver två verkstadskoncept – O.K Serwis och Inter Data Service – där O.K Serwis riktar sig till
premiumsegmentet med striktare krav på de anslutna verkstäderna, medan Inter Data Service är ett enklare koncept
riktat till äldre verkstäder.

Distributionen sker genom ett centrallager i Natolin (nära Warszawa) och ett regionlager i Krakow.

Per den 30 juni 2020 omfattade aIärsområdet 82 butiker varav 79 egna, samt 647 verkstäder. Omsättningen under
2019 uppgick till 2 155 mkr, vilket motsvarar 18% av koncernens omsättning, med en rörelsemarginal på 2%.

Sørensen & Balchen

AIärsområde Sørensen & Balchen inkluderar i huvudsak grossist- och butiksverksamhet i Norge.

Sørensen & Balchen säljer reservdelar och biltillbehör samt driver butiks- och verkstadskonceptet BilXtra på den
norska marknaden. Under varumärket BilXtra Service erbjuder man också bilägare snabb hjälp med bilen, t.ex. byte
av vindrutetorkare, installation av en takbox eller en biltvätt. AIärsområdet är marknadsledare i landet.

Sørensen & Balchen är det aIärsområde i koncernen som har störst andel försäljning direkt till konsument,
och aIärsområdet drivs också mer självständigt jämfört med koncernens övriga aIärsområden. Försäljning sker
genom butiker och e-handel för såväl B2B- som konsumentkunder. BilXtra är också varumärket för aIärsområdets
verkstadskoncept, som bygger på ett starkt lokalt fokus men styrs gemensamt genom kvalitetskrav, pro)lering och
sortiment.
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Distributionen sker genom ett centrallager i Oslo, som primärt tar emot leveranser direkt från leverantörer men
också delvis servas av MECA/Mekonomens centrallager i Strängnäs.

Per den 30 juni 2020 omfattade aIärsområdet 65 butiker varav 37 egna, samt 256 verkstäder. Omsättningen under
2019 uppgick till 759 mkr, vilket motsvarar 6% av koncernens omsättning, med en rörelsemarginal på 16%.
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Marknadsanalys

Struktur

Mekonomen är verksamt på marknaden för reservdelar och tillbehör till samt service och reparationer av begagnade
bilar. Genom att bolaget sysslar med grossistförsäljning, distribution, butiksförsäljning samt till viss del även driver
egna verkstäder betyder detta att man har närvaro genom ett antal led av värdekedjan. Givet Mekonomens geogra)ska
fokus på norra Europa kommer den relevanta marknaden som diskuteras hädanefter att vara den europeiska.

En viktig distinktion i marknaden är att det )nns en relativt tydlig skiljelinje mellan OEM (Original Equipment
Manufacturer), dvs biltillverkarna och märkesanknutna leverantörer, samt det som kallas IAM (Independent
Aftermarket), dvs de aktörer som agerar oberoende av biltillverkarna. OEM-kanalen karaktäriseras av verkstäder
som är auktoriserade av biltillverkarna att utföra service och reparationer på ett enskilt märke, och dessa är ofta
också sammankopplade med anläggningar som säljer nya bilar av samma märke. Typiskt sett vänder sig bilägare till
dessa under bilens första år, medan det blir vanligare att använda en IAM-verkstad ju äldre bilen blir. IAM-kanalen
karaktäriseras av att tillverkare, distributörer och verkstäder inte är märkesbundna utan kan arbeta med bilar av
alla märken.

Studier har visat att så mycket som 80% av biltillverkarnas och -återförsäljarnas lönsamhet kan komma från
eftermarknaden, varför de alltså har ett stort intresse att skydda denna intjäning så mycket som möjligt mot
konkurrens från IAM-aktörerna. Med anledning av detta har det därför införts lagstiftning för att säkerställa fri
konkurrens på eftermarknaden, däribland införandet i Sverige av det så kallade gruppundantaget 2003, som innebär
att alla verkstäder – oavsett om de är märkesanknutna eller fristående – ska ha rätt till samma tekniska information,
verktyg och delar från tillverkaren för att kunna ta hand om en bil.

Nedan syns en schematisk bild över marknadens aktörer fördelat på de olika leden i värdekedjan:

• Tillverkare av reservdelar

• Grossister/distributörer

• Verkstäder

• Slutkunder

Mekonomen-koncernens verksamhetsområden har markerats i gult. Notera att nedanstående är en förenklad bild av
verkligheten och syftar till att illustrera de viktigaste leden i värdekedjan.
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Reservdelsmarknadens struktur och värdekedja

Källa: McKinsey, Erik Penser Bank

Strukturellt så )nns det enligt den tyska analys)rman Wolks ungefär 375 000 verkstäder i Europa som är verksamma
inom IAM-kanalen inom någon servicespecialitet (såsom märkesoberoende verkstad, däckverkstad, skadeverkstad
eller bilglasspecialist). Dessa utgör drygt 80% av det totala antalet verkstäder, varav balansen på 20% eller drygt 80
000 verkstäder utgör auktoriserade märkesverkstäder. Av de oberoende verkstäderna är ungefär 120 000 eller drygt
30% anslutna till något av de knappt 400 verkstadskoncept som )nns på marknaden. Implicit betyder detta alltså
att den genomsnittliga europeiska verkstadskedjan har ungefär 300 verkstäder anslutna.

Verkstäderna – såväl oberoende som märkesverkstäder – servas av drygt 30 000 grossister och distributörer (enligt
den europeiska branschorganisationen FIGIEFA) och dessa köper i sin tur in från bl.a. de 3 000 företag som ingår
i CLEPA, den europeiska branschorganisationen för underleverantörer till bilbranschen. Vi anser därmed att den
marknad som Mekonomen verkar på är att bedöma som såväl fragmenterad som relativt komplex till sin natur.

I jämförelse med den amerikanska eftermarknadsbranschen så är den europeiska väsentligt mer fragmenterad: enligt
siIror från konsult)rman Roland Berger har de tre största aktörerna på den europeiska marknaden en kombinerad
marknadsandel på 15%, medan motsvarande andel i USA är 50%. Denna skillnad blir också tydlig när man studerar
marginalen för Mekonomens amerikanska huvudägare LKQ Corporation, som är den ledande distributören av
bildelar i såväl USA som Europa: deras nordamerikanska verksamhet redovisade under 2019 en EBITDA-marginal på
14% medan den europeiska endast nådde knappt 8%.

Två bakomliggande faktorer till den större fragmenteringen i Europa anses av branschkällor vara å ena sidan
en mer heterogen bilHotta överlag i Europa (vilket manifesteras i att de 10 mest sålda bilmodellerna i Europa
under 2019 utgjorde 18% av den totala försäljningen jämfört med 27% för topp 10 i USA) samt stora variationer
i genomsnittsåldern på bilparken (i Storbritannien och Tyskland t.ex. är bilarna i genomsnitt 8-9 år gamla medan
de östeuropeiska länderna ligger på uppåt 14 år), vilket tillsammans bidrar till att öka komplexiteten i att bedriva
verksamhet i Hera länder och därmed också minskar de potentiella skalfördelar som kan realiseras.

Enligt data från Boston Consulting Group föredrar ägare av bilar yngre än fyra år att serva och reparera dessa hos en
märkesverkstad, medan det sker ett skifte någon gång under perioden då bilen är mellan fem och åtta år gammal, då
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oberoende verkstäder börjar föredras framför märkesverkstäder. För bilar äldre än åtta år dominerar de oberoende
verkstäderna avseende popularitet.

Illustrativ preferens för service och reparationer per verkstadskanal baserat på bilens ålder
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Källa: BCG, Erik Penser Bank

Anledningen till varför ägare av äldre bilar föredrar oberoende verkstäder framför märkesverkstäder är framförallt
det lägre priset dessa erbjuder. Detta stöds av en rapport från Konkurrensverket som visade på att priset var en
viktigare faktor för ägare av begagnade bilar än för ägare av nya bilar, och att ägare av nya bilar därtill värdesätter
märkesverkstadens auktorisation högre än begagnatägaren.

Även tillgängligheten är viktig i valet av verkstad, vilket understryks av samma rapport från Konkurrensverket som
slår fast att fristående verkstäder är avgörande för tillgängligheten till service och reparationer, eftersom de Hesta
bilmärken inte har ett tillräckligt utbyggt eget nätverk av märkesverkstäder för att serva alla bilägare på ett rimligt
sätt. Märkesoberoende verkstäder fyller alltså en tydlig funktion på marknaden, framförallt för ägare av äldre bilar.

Storlek och tillväxt

Den totala europeiska marknaden för reservdelar till personbilar bedöms vara värd omkring EUR 150 mdr (eller 1
550 mdkr) årligen, enligt data från polska Inter Cars och McKinsey. Av dessa ska enligt Inter Cars och BCG ungefär
60% vara hänförligt till IAM-kanalen, vilket alltså betyder drygt EUR 90 mdr (motsvarande 930 mdkr).

Utifrån rapporter från BCG, McKinsey och Qvartz bedömer vi att totalmarknaden i Europa fördelas ungefärligen
enligt diagrammet nedan. Reservdelar för underhåll och reparationer är alltså den viktigaste kategorin, följt av
reservdelar som krävs till följd av krockskador, däck samt accessoarer och övrigt.
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Marknaden för reservdelar i Europa fördelad på kategori

Däck; 16%

Krockskador; 26%
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Källa: BCG, McKinsey, Qvartz, Erik Penser Bank

Innan Covid-19-pandemin började spridas i världen antog McKinsey att den totala europeiska eftermarknaden skulle
växa med ungefär 2% per år t.o.m. 2025. LKQ presenterade i september 2019 sin förväntan avseende den organiska
tillväxten i Europa t.o.m. 2025, och man trodde då på 1,5-2,5% per år – således i linje med McKinseys estimat. I ljuset av
pandemins eIekter har McKinsey uppdaterat sin prognos, och tror att tillväxten fortfarande kan bli densamma över
tid om coronavirusets spridning kan begränsas, men att det i ett pessimistiskt scenario kan bli fråga om nolltillväxt
t.o.m. 2025.

För 2020 speci)kt räknade McKinsey i april 2020 med att marknaden skulle kunna krympa 10-12% jämfört med
2019 om virusspridningen inte kontrolleras, men nolltillväxt om man får bukt med spridningen.

Marknaden för reservdelar i Europa i IAM-kanalen (EURbn)

Källa: Inter Cars, McKinsey, Erik Penser Bank
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Avseende Mekonomens huvudsakliga geogra)ska marknader Sverige, Danmark, Polen och Norge så beräknas bolagets
fokusmarknad – alltså reservdelar till verkstäder – vara värd sammanlagt 70 mdkr enligt data från bolaget. Polen är
den största enskilda marknaden med ett värde på 39 mdkr, följt av den svenska på 14 mdkr, Danmark på 9 mdkr
och Norge på 8 mdkr.

Marknaden för reservdelar till verkstäder på Mekonomens huvudmarknader (mdkr)
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Källa: Bolaget, Erik Penser Bank

Den förväntade långsiktiga tillväxten på huvudmarknaderna förväntas enligt Mekonomen ligga på 1-2% per år i
Norden och 4-5% i Polen. Utifrån aktuell omsättningsmix per land så betyder det att Mekonomen-koncernen kan
förväntas växa med 1,5-2,5% per år – alltså i linje med estimaten för Europamarknaden.

Förväntad långsiktig tillväxt på Mekonomens huvudmarknader
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Källa: Bolaget, Erik Penser Bank
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Mekonomens position

Som beskrivits tidigare är den europeiska marknaden för distribution och försäljning av reservdelar mycket
fragmenterad, vilket illustreras av nedanstående grafer som presenterar de största aktörerna på den europeiska
marknaden. Den största – LKQ – har endast 5% av marknaden och de fem största har kollektivt endast 12%. Detta
betyder att IAM-kanalen är ännu mer fragmenterad än reservdelsmarknaden i stort, med utgångspunkt i Roland
Bergers uppskattning om att de tre största aktörerna på den totala eftermarknaden (av oss tolkad som OEM + IAM)
i Europa har en kombinerad andel på 15%. Mekonomen är efter förvärven av FTZ och Inter-Team den sjätte största
aktören i Europa utifrån vår uppskattning.

Europas största bildelsdistributörer rankade utifrån omsättning (EURbn)
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Källa: Inter Cars, Bolaget, Erik Penser Bank

Europas största bildelsdistributörer rankade utifrån totalmarknadsandel
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Källa: Inter Cars, Erik Penser Bank

Även om fragmenteringen är stor på europeisk nivå så är konsolideringsgraden desto högre på landsnivå, med en
situation som mer liknar den amerikanska. Mekonomen är marknadsledare på tre av sina fyra huvudmarknader,
med en andel på mellan 15% och 28% enligt bolagets estimat. Starkast är koncernen i Danmark, med en andel på
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28%, följt av Norge på 25% och Sverige på 15%. På den polska marknaden – som domineras av Europatvåan Inter Cars
– är man nummer fyra med en uppskattad andel på 4% enligt bolaget.

Mekonomens marknadsandel per huvudmarknad
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Källa: Bolaget, Erik Penser Bank

Mekonomens position i Sverige, Danmark och Norge bedöms som mycket stark, då man i dessa länder är åtminstone
dubbelt så stor som den närmaste konkurrenten, baserat på data från bolaget. Under Covid-19-pandemin ska man
också enligt bolaget ha Hyttat fram positionerna och tagit marknadsandelar i Danmark, Norge och Polen, medan
marknadsandelen i Sverige varit stabil. De viktigaste konkurrenterna per land är följande:

• Sverige:
○ KG Knutsson. Privatägd koncern med fokus på distribution inom fordonsbranschen
○ AD Bildelar. Frivillig fackhandelskedja som ägs av en aktieägarförening
○ BDS. Driver såväl bildelsbutiker som bilverkstäder. Ägs av )nska Atoy Automotive

• Norge:
○ NDS. Grossist och distributör. Ägs av börsnoterade tyska investmentbolaget Aurelius
○ Romnes. Distributör med verkstadskoncept. Privatägt

• Danmark:
○ CAC Carl Christiansen. Distributör med verkstadskoncept. Ägt av en stiftelse
○ Auto-G. Inköpsförening med verkstadskoncept
○ AD Danmark. Privatägd distributör med verkstadskoncept

• Polen:
○ Inter Cars. Distributör och importör med fokus på Östeuropa. Bedriver även egen tillverkning och
har egna verkstadskoncept. Börsnoterat

○ Auto Partner. Distributör och importör. Börsnoterat
○ Moto-pro)l. Privatägd distributör och importör

Ett annat relevant sätt att se på Mekonomens marknadsposition är utifrån antalet konceptanslutna verkstäder som
koncernen har per marknad, och ställa detta mot det totala antalet oberoende verkstäder i landet. Utifrån data från
Wolks drar vi slutsatsen att det på Mekonomens fyra huvudmarknader Sverige, Danmark, Polen och Norge )nns
ungefär 6 500, 4 500, 22 000 respektive 3 000 oberoende verkstäder.

SiIran för Sverige är möjligen alltför hög, då MRF (Motorbranschens Riksförbund) tidigare i år rapporterade om att
det enligt deras uppskattning fanns totalt 4 500 bilverkstäder med mer än 0,5 mkr i omsättning. I våra ögon kan
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dock båda uppgifterna vara rätt, där diIerensen mellan 6 500 och 4 500 skulle kunna omfatta ett stort antal små
verkstäder med begränsad verksamhet samt rörelser med blandad verksamhet (t.ex. bilhandel och bilverkstad).

Antal oberoende verkstäder per land
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Källa: Wolks, Eurostat, Erik Penser Bank

Mekonomen-koncernen hade per årsskiftet 2019/2020 totalt 3 603 anslutna verkstäder till något koncept, varav 3
570 på de fyra huvudmarknaderna Sverige, Danmark, Norge och Polen. Sverige hade Hest anslutna verkstäder med
1 002, följt av Norge med 983, Danmark med 982 och Polen med 603.

Antal verkstäder anslutna till något av Mekonomens koncept per land
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Källa: Bolaget, Erik Penser Bank

Om vi utgår ifrån att Wolks-siIran angående antal verkstäder är korrekt så kan Mekonomens marknadsandel i
verkstadsledet översättas till 15% för Sverige, 22% för Danmark, 33% för Norge samt 3% för Polen, vilket illustreras
nedan.
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Mekonomens beräknade marknadsandel utifrån antalet konceptanslutna verkstäder
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Källa: Erik Penser Bank

Storhetsmässigt hänger de beräknade andelarna ihop hyggligt med den av Mekonomen estimerade marknadsandelen
i reservdelsledet för marknaderna i Sverige (15% avseende antal verkstäder vs 15% i reservdelsledet), Danmark (22%
vs 28%) och Polen (3% vs 4%). I Norge däremot ser man ut att ha en högre andel verkstäder i förhållande till den
uppskattade marknadsandelen i reservdelsledet (33% vs 25%), vilket skulle kunna förklaras av att Norge har ett stort
antal små oberoende verkstäder i förhållande till stora märkesbundna, men att de sistnämnda utgör en större del
av reservdelsmarknaden värdemässigt.

Eftersom de egna verkstäderna är den enskilt viktigaste försäljningskanalen bedömer vi det som viktigt att koncepten
inte tappar marknadsandelar, eftersom det skulle betyda minskad reservdelsförsäljning men också indikera ett
sämre förtroende i konsumentledet för bolagets erbjudande. Det sistnämnda är särskilt viktigt på de mer mogna
marknaderna Sverige, Danmark och Norge där det primära medlet för att växa antalet anslutna verkstäder är att
rekrytera verkstäder från konkurrerande koncept snarare än att ansluta tidigare helt fristående verkstäder.

Vad driver marknaden?

Tillväxten på marknaden för reservdelar till personbilar drivs enligt oss i grunden av två parametrar:

• Antalet bilar i tra)k

• Kostnaden per bil per år avseende service och reparationer

Marknadens underliggande tillväxtdrivare

Källa: Erik Penser Bank

Antalet bilar i tra)k är i sin tur beroende av hur stor befolkningen är samt hur många bilar det )nns per capita.
Antalet bilar per capita påverkas framförallt av nybilsförsäljningen (betyder Her bilar), skrotningen av gamla bilar
(betyder färre bilar), den allmänna välståndsnivån (ökande disponibel inkomst betyder större möjlighet att )nansiera
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en bil) samt vilka alternativ det )nns till bil: om det blir mindre attraktivt att äga eller använda bil jämfört med t.ex.
kollektivtra)k så kan antalet bilar per capita förväntas minska.

Tillväxtdrivare avseende antal bilar i traBk

Källa: Erik Penser Bank

Den årliga kostnaden för att hålla en bil på vägen kan sägas bero på två huvudsakliga parametrar: antalet körda mil
per bil samt kostnaden per mil för service och reparationer. Även dessa parametrar påverkas i sin tur av ett antal
delkomponenter: hur många mil som en bil körs beror i huvudsak på vad bilen används till (t.ex. långpendling till
jobbet eller kortare avstickare under helgen) samt vilka alternativen är ()nns väl utbyggd kollektivtra)k kanske man
väljer att låta bilen stå ibland), och kostnaden för service och reparationer per mil är bl.a. drivet av hur gammal bilen
är, hur komplex den är, kvaliteten på de delar som används vid tillverkning och reparationer, samt vilket drivmedel
bilen körs på. En joker i leken är hur ägarens attityd är till regelbunden service vs ad hoc-reparationer.
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Tillväxtdrivare för kostnad per bil och år

Källa: Erik Penser Bank

Sammantaget kan man konstatera att marknadens drivkrafter är relativt komplexa, och vi kommer nedan gå igenom
dess beståndsdelar i mer detalj, samt kommentera kring ett antal större trender som påverkar marknaden. Vi kommer
fokusera på Mekonomens fyra huvudmarknader Sverige, Danmark, Norge och Polen, eftersom dessa är de som är
relevanta för bolagets utveckling på åtminstone medellång sikt.

Utöver den underliggande marknadstillväxten så är efterfrågan i IAM-kanalen också beroende av det relativa
styrkeförhållandet mellan OEM och IAM, där en förändrad position av OEM-aktörerna kan betyda att IAM-kanalens
erbjudande blir mer eller mindre attraktivt och att denna därmed vinner eller förlorar andelar av totalmarknaden.
Detta återkommer vi till senare.

Antal bilar i traBk

Befolkningen på Mekonomens huvudmarknader har ökat med 0-1% per år de senaste 10 åren, samtidigt som antalet
bilar per capita generellt har ökat med 0-4% per år, vilket sammantaget inneburit att antalet bilar i tra)k per land
har ökat med 2-4% per år.

Per land så har Sverige och Norge haft den starkaste befolkningstillväxten (+1% CAGR) medan Polens befolkning
varit oförändrad.
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Befolkning på Mekonomens huvudmarknader (miljoner)
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Källa: Eurostat, Erik Penser Bank

Avseende antal bilar per capita så ligger Polen högst av de fyra länderna med 0,63, efter en stor ökning från 0,45 för
10 år sedan, vilket i vår bedömning är ett resultat av ökande välstånd (BNP per capita i fasta priser har ökat med
3,6% under samma period). De mer mogna marknaderna Sverige, Norge och Danmark har även de noterat ökningar,
men mer beskedliga sådana. Lägst har tillväxten varit i Sverige, som endast noterat en ökning från 0,46 till 0,48.

Antal bilar per capita på Mekonomens huvudmarknader
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Källa: Eurostat, Erik Penser Bank

I spåren av den globala Covid-19-pandemin är det möjligt att konsumenters intresse för att äga en bil kommer
att öka, drivet av önskan att inte trängas med andra på tåg eller kollektivtra)k när man ska ta sig någonstans.
Detta understryks av konsumentundersökningar från Kina som visar på en fördubbling avseende preferensen
för bil, samtidigt som preferensen för buss eller tunnelbana mer än halverats. Bilförsäljningen i Kina har också
ökat sekventiellt månad för månad sedan botten i februari, men junisiIrorna var dock lägre än förra året, varför
konsumenternas intentioner ännu inte verkar ha materialiserats.
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Konsumenters transportpreferenser efter Covid-19-pandemin

Källa: BCG

En mer långsiktigt viktig trend för antalet bilar per capita är antalet personer med körkort, eftersom detta är centralt
för den enskildes möjligheter att framföra ett fordon. I motsats till den gängse bilden har man i Sverige sett en ökande
trend bland 18-åringar att ta körkort – med en andel som 2018 var närmare 35% efter att ha bottnat omkring 25%
i början av 2000-talet. Antalet personer i Sverige med körkort har därmed också ökat stadigt över tid för att 2018
uppgå till omkring 6,5 miljoner personer, vilket motsvarar 80% av alla över 18 år.

Antal och andel 18-åringar med körkort i Sverige

Källa: BIL Sweden via Tra0kverket/SCB

Sammanfattningsvis )nns det drygt 34 miljoner bilar i tra)k på Mekonomens huvudmarknader per 2019, vilket är
32% Her än för 10 år sedan.
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Antal bilar i traBk på Mekonomens huvudmarknader (miljoner)
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Kostnad per bil per år

Körsträckor

Polen har störst bilpark av de fyra huvudmarknaderna och Hest antal bilar per capita, men genomsnittsbilen rullar
betydligt mindre per år än i de övriga länderna: knappt 900 mil jämfört med ett snitt på knappt 1 400 mil för Sverige,
Danmark och Norge. Av dessa tre är bilanvändandet mest intensivt i Danmark, med Sverige som #2 och Norge som
trea. Över tid har antalet mil per bil varit relativt konstant i Danmark, Sverige och Polen, medan man i Norge noterat
-1% CAGR sedan 2010 i vad som verkar vara en långsiktig trend.

Antal körda mil per bil och år på Mekonomens huvudmarknader
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Även körsträckorna kan förväntas ha påverkats av Covid-19-pandemin, såväl positivt som negativt. Negativ påverkan
bedöms ha kommit från minskad bilpendling pga att många arbetat hemifrån istället för på kontor, medan antalet
körda mil också kan ha påverkats positivt av det faktum att många nu istället väljer att ta bilen istället för buss
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eller tunnelbana om man ska ta sig någonstans i stan, och bilen istället för tåg eller Hyg om man ska åka en längre
sträcka inom landet. Därtill ska läggas eIekten av att de Hesta inte kunnat åka utomlands på semestern och därmed
i många fall valt att semestra i hemlandet och då ofta med bil. Exakt vad nettot av dessa trender blir återstår att
se, samt hur långlivade de blir.

Mer underliggande trender går att )nna i hur konsumenter använder bilen och hur beroende dessa är av den. BIL
Sweden har presenterat data utifrån hur beroende svenska privatpersoner säger sig vara av bilen för att vardagen
ska fungera, och nästan 2/3 säger sig vara helt eller delvis beroende av bil, medan bara drygt 1/3 klarar sig utan bil.

Svenska privatpersoners beroende av bil i vardagen
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Källa: BIL Sweden, Erik Penser Bank

Av svenskarnas bilresor sker hälften i anslutning till arbete och skola, vilket i våra ögon förklarar det stora
självupplevda beroendet av bilen av många.

Fördelning av svenskarnas bilresor per ärende
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Avseende körsträckor så står dock fritidsanvändandet för den största delen med nästan hälften av den totala
körsträckan, vilket understryker bilens position som såväl nödvändighet som lyxprodukt: man behöver den för att
klara vardagen men man använder den mest för nöjes skull.

Fördelning av svenskarnas bilresor per körsträcka
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Källa: BIL Sweden, Erik Penser Bank

Relationen mellan körsträcka per bil och antalet bilar per capita blir intressant att följa i framtiden, för om Covid-19-
pandemin inte sätter några djupare spår i människors beteende så pekar många bedömare på att bildelningstjänster
och i förlängningen även förarlösa bilar kan komma att bli allt viktigare. Genom dessa kan konsumenter få tillgång till
mobilitet utan att för den skull äga en bil, och blir sådana lösningar den dominerande mobilitetsformen så bedömer
vi att eIekten kommer bli färre bilar per capita men allt längre körsträcka per bil. Därigenom kan antalet körda mil
förbli intakt, eller t.o.m. öka vilket vissa bedömare tror på.

Reservdelskostnader per bil

Utifrån Mekonomens uppskattning om den relevanta storleken på respektive reservdelsmarknad har vi beräknat
den genomsnittliga implicita reservdelskostnaden per bil och år enligt nedan. Av diagrammet framgår att danskarna
lägger mest per bil och år (knappt 3 500 kr), svenskarna och norrmännen ungefär lika mycket (3 000 kr respektive
2 900 kr) och polackerna minst (knappt 1 700 kr). Utslaget per mil är dock skillnaderna betydligt mindre, vilket
illustrerar körsträckans betydelse för reservdelsbehovet.
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Reservdelskostnad per bil och år på Mekonomens huvudmarknader (kr)
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Reservdelskostnad per körd mil per bil och år på Mekonomens huvudmarknader (kr)
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Ovanstående avser alltså kostnaden för reservdelar per bil i verkstadsledet, vilket betyder att den faktiska kostnaden
per bil i slutkundsledet är högre, då denna också omfattar verkstadens marginal på delarna samt arbetskostnader.

Den stora amerikanska bildelsdistributören Genuine Parts Company (GPC) har uppskattat den genomsnittliga
kostnaden per bil och år för reservdelar i slutkundsledet på ett antal västeuropeiska marknader till EUR 415, vilket
betyder drygt EUR 330 eller ungefär 3 400 kr i reservdelskostnader i verkstadsledet (baserat på vår bedömning om
55% bruttomarginal för den enskilda verkstaden, med en omsättningsfördelning på 60% delar och 40% arbetstimmar,
där arbetstimmar antas ha 100% bruttomarginal och implicit bruttomarginal för delar därmed blir 25%).

GPC har också presenterat data för den amerikanska marknaden, som visar på att den genomsnittliga bilägaren
spenderar USD 730 per år, vilket med samma antaganden som för den europeiska marknaden betyder ungefär 3
100 kr i reservdelskostnader per år i verkstadsledet. Sammantaget betyder detta att Mekonomens uppskattning
om en årlig kostnad avseende reservdelar på ungefär 2 800 kr i snitt per bil över samtliga huvudmarknader (3
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100 kr ex Polen) låter rimlig i våra ögon. Vi kommer därför utgå från bolagets siIror i våra prognoser avseende
marknadsutvecklingen.

En viktig drivkraft bakom hur mycket som spenderas per bil varje år på service och reparationer är bilens ålder.
GPC-data från den amerikanska marknaden visar på att den årliga kostnaden för reparationer för en bilägare ökar
stadigt från bilens första år för att mer än fördubblas till det år bilen blivit 10 år gammal, varefter det planar ut
och sedan minskar något.

Genomsnittlig kostnad per år för reparationer under en bils livslängd (USD)
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Källa: Genuine Parts Company, Erik Penser Bank

En gammal och åldrande bilHotta är därmed positivt för efterfrågan på reservdelar. Därför är det inte oväntat att
Polen nästan ligger i nivå med de nordiska länderna avseende reservdelskostnader per körd mil, trots att köpkraften
(mätt som BNP per capita) endast är omkring 60% av de nordiska ländernas, eftersom bilHottan är väsentligt äldre
där. 90% av bilarna i Polen är äldre än fem år, jämfört med drygt 60% i snitt för Sverige, Norge och Danmark.

Andel bilar äldre än fem år på Mekonomens huvudmarknader
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Statistik från SCB avseende den svenska bilHottan visar också på att nyare bilar håller allt längre: det är mer sannolikt
att en bil av 1990 års modell är kvar i tra)k efter 20 år än en bil från tidigt 80-tal.

Att bilarna håller längre är i våra ögon en indikation på att kvaliteten på bilen och dess delar har ökat, men också
på att bilägare spenderar mer på service och underhåll över tid snarare än reparationer när felet är ett faktum.
Det sistnämnda understöds av data från tyska marknadsanalysföretaget GfK som visar på att utgifter för underhåll
under 20-årsperioden 1996-2015 ökade med 15%, samtidigt som utgifterna för reparationer minskade med 7%. När
en slitdel behöver bytas pga att den nått gränsen för sin praktiska livslängd spelar det i grunden ingen roll för
reservdelsleverantören eller verkstaden om det sker inom ramen för schemalagt underhåll eller en ad hoc-reparation
– kostnaden för delen är densamma – men om bilägaren genom regelbunden service kan maximera livslängden på
bilens delar så kan det betyda längre intervall mellan reparationerna och potentiellt lägre reservdelskostnader i det
långa loppet.

Under de senaste femton åren har vi sett en tydlig trend mot att de nya bilar som säljs blir allt dyrare, tyngre, snabbare
och mer motorstarka, samtidigt som motorerna blir allt mindre. Sammantaget bedömer vi att detta kommer ha
gynnsamma eIekter på reservdelsmarknaden, då dyrare bilar betyder dyrare delar, och tyngre men snabbare bilar
betyder större krav på bromsar och däck med relaterat slitage. Mindre motorer anser vi i grunden är negativt för
reservdelsbehovet eftersom det ofta betyder färre cylindrar och därmed lägre komplexitet, men eftersom motorerna
samtidigt också har blivit starkare så har tillverkarna löst ekvationen genom att ofta addera turboladdning vilket
i sig ökar komplexiteten.

En annan observation är att en ny elhybridbil överlag är dyrare än såväl diesel- som bensinbilar och drygt 20% dyrare
än genomsnittsbilen, vilket är intressant med avseende på det framtida värdet på reservdelsmarknaden i ljuset av
bilHottans ökande elektri)ering.
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Snittpris per ny bil i EU per drivmedel (EUR) Snittpris per såld ny bil i EU (EUR)

Vikt i genomsnitt per såld ny bil i EU (kg) Motorstyrka i snitt per såld ny bil i EU (kW)

Toppfart i snitt per såld ny bil i EU (km/h) Motorstorlek i snitt per såld ny bil i EU (ccm)

Källa för samtliga diagram: ICCT, Erik Penser Bank

Ovanstående trender kan knytas till datan för reservdelskostnader per bil för Mekonomens huvudmarknader genom
följande observation: Danmark ligger högst av de fyra marknaderna och har också överlägset yngst vagnpark,
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vilket betyder att inslaget av nya, dyrare och mer komplexa bilar är större, något som i sin tur medför högre
enhetskostnader för reservdelar.

Konsult)rman Qvartz har i en analys av den europeiska reservdelsmarknaden summerat trenden av dyrare och mer
komplexa bilar i kombination med högre kvalitet och längre medellivslängd i att de ser framför sig 5% lägre behov
t.o.m. 2025 avseende underhåll och slitage, men att kostnaden per reparation eller service kommer vara 5% högre.

ElektriBering

Den kanske tydligaste enskilda faktorn som kommer påverka eftermarknaden för bilar under kommande decennier
är den pågående elektri)eringen av bilparken. I EU var drygt 3% av nyregistrerade bilar elektri)erade till någon
utsträckning (antingen helt batteridrivna eller i form av hybrider) under 2019, en signi)kant ökning från 1% för
fem år sedan. Sett till hela bilparken är dock elektri)eringsgraden fortfarande mycket låg, på knappt 0,5%, vilket
visserligen representerar en dryg fördubbling på två år.

Andel elektriBerade bilar av totalt antal nyregistrerade bilar i EU
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Andel elektriBerade bilar av total bilpark i EU
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Tre av Mekonomens fyra huvudmarknader är mer elektri)erade än EU i stort, och framförallt Norge är ett
föregångsland med hela 60% av nyregistrerade bilar och 12% av vagnparken elektri)erad i någon form. Polen ligger
under EU-snittet med en elektri)eringsgrad på 0,5% avseende nyregistrerade bilar och 0,02% av den totala bilparken.

Andel elektriBerade bilar av totalt antal nyregistrerade på Mekonomens huvudmarknader
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Andel elektriBerade bilar av total bilpark på Mekonomens huvudmarknader
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Rent batteridrivna bilar dominerar i Norge och Danmark, medan hybrider är den vanliga elektri)eringsformen i
Sverige:
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Andel batteridrivna bilar och hybrider av total bilpark på Mekonomens huvudmarknader
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Orsaken till varför elektri)eringen kommer påverka eftermarknaden har att göra med att behovet av service och
reparationer skiljer sig åt i en elbil jämfört med en bil med förbränningsmotor. Till att börja med kan en batteridriven
elbil ha så mycket som 80% färre delar i drivlinan jämfört med en bil med förbränningsmotor, vilket betyder lägre
komplexitet och mindre behov av reparationer eller byte av slitdelar.

En eldriven bil har – till följd av den mindre komplexa drivlinan – också ett reducerat behov av service jämfört med
en bil med förbränningsmotor. Oljebyten, som enligt en undersökning i USA av analysföretaget NPD Group var det
enskilt vanligaste serviceärendet för bilägare, behövs t.ex. inte alls. Därtill bedömer vi att behovet av service och
underhåll av bromsar kommer minska pga möjligheterna till regenerativ bromsning.

Vanligaste ärenden vid service av en bil i USA
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Källa: NPD Group, Erik Penser Bank

Ökad elektri)ering har dock inte bara negativa konsekvenser för eftermarknaden, då t.ex. konsumtionen av däck
potentiellt kan öka i spåren av att elbilarna är både tyngre och har bättre acceleration än jämförbara bilar med
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förbränningsmotor. Bedömare har också pekat ut bilglas som ett potentiellt tillväxtområde i takt med att bilar får
större glasytor och att funktionalitet som displayer och sensorer integreras i t.ex. vindrutan.

Branschbedömare ser sammantaget framför sig en lägre genomsnittlig reparations- och serviceintensitet för elbilar
jämfört med dagens bilar med förbränningsmotor, innebärande 10-50% lägre årliga kostnader för reparation och
underhåll. Det stora spannet illustrerar den stora osäkerhet som )nns kring de långsiktiga implikationerna, då rena
elbilar ännu är en relativt ny företeelse. Eftersom skiftet till en komplett elektri)erad bilpark kommer ta lång tid har
dock reservdels- och verkstadsbranschen lång tid på sig att förbereda sig för den annorlunda framtid som väntas.

Konkurrenstrender och marknadsmöjligheter

Utöver de drivkrafter som påverkar efterfrågan på delar, reparationer och service i bilägarledet så )nns det trender
inom tillverkar-, distributörs- och verkstadsledet som kan komma att påverka Mekonomens positionering och
ställning på marknaden. De viktigaste av dessa bedömer vi vara:

• Biltillverkarnas positionering

• Konsolidering i distributörsledet

• Nya behov i verkstadsledet

• Den uppkopplade bilen

• Förändrade ägar- och brukarformer

Biltillverkarnas positionering

Biltillverkarna närmar sig konsumenterna och vissa har börjat sälja bilar direkt till dessa utan mellanhänder.
Samtidigt utökar tillverkarna sitt erbjudande avseende leasing och serviceavtal även för äldre bilar, vilket
betyder att man knyter bilägarna hårdare till sig för en längre period. Detta kan över tid betyda sämre
förutsättningar för de märkesoberoende eftermarknadsaktörerna. Å andra sidan så innebär denna trend också
att nya biltillverkare undviker att bygga upp större återförsäljarnät, vilka traditionellt sett utgjort en viktig bas
för de märkesanknutna verkstäderna som inte sällan legat i anslutning till en auktoriserad återförsäljare. Detta
betyder sämre tillgänglighet till service och reparationer för bilägarna, och här )nns därmed en möjlighet för de
märkesoberoende verkstadskoncepten att ta marknadsandelar.

Konsolidering i distributörsledet

Det har under en längre tid pågått konsolidering inom grossist- och distributörsledet, där aktörerna i vår bedömning
söker större skala för att på så vis stärka sin ställning mot såväl biltillverkare som nya potentiella konkurrenter.
Amazon är en sådan, som har byggt ett starkt erbjudande inom bildelar till konsument och därmed kan förväntas
ta marknadsandelar i detta segment. Qvartz prognoser pekar också på att gör det själv-marknaden förväntas minska
i takt med att bilarna blir allt mer komplexa, vilket skulle kunna föranleda konsumentaktörer att börja vända sig
direkt mot verkstäder, alternativt skapa en möjlighet för IAM-kanalen att ta marknadsandelar från gör-det-själv.

Nya behov i verkstadsledet

Bilar blir allt mer komplexa och kräver högre grad av specialistkompetens, vilket i sin tur medför större behov av
utbildning och utrustning. Detta betyder att mindre verkstäder får svårt att hänga med, något som skapar möjligheter
för verkstadskoncept och auktoriserade verkstadskedjor som har resurser att investera. Branschbedömare talar också
om ett skifte i branschen: från att bara ha erbjudit service och reparationer av själva bilen så kan en modern verkstad
även hjälpa till med däck, bilglas och bilvård, vilket också ställer nya och högre krav på den enskilde verkstadsägaren.
Med en allt mer elektri)erad bilpark kan dessa ”kringtjänster” förväntas bli allt viktigare och ytterligare bidra till
branschens konsolidering.

Den uppkopplade bilen

Mjukvara har blivit ett allt viktigare inslag i bilar över tid, och denna trend bedömer vi bara kommer fortsätta,
särskilt med tanke på de allt mer avancerade säkerhetsfunktionerna och framväxandet av självkörande bilar. Med
mer avancerade mjukvarustödda funktioner kommer också ökad datainsamling och med detta ökade säkerhetskrav
för att säkerställa att information eller kontroll inte hamnar i orätta händer. Exakt vem datan tillhör och vem som
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ska ges tillgång till den kommer bli en fråga för framtiden, men klart är i alla fall att det utarbetats en EU-standard
för att oberoende verkstäder ska få tillgång till ett fordons säkerhetsfunktioner och därmed säkerställa fortsatt fri
konkurrens.

Tillgången kommer beredas genom ett certi)eringsförfarande av såväl den enskilda bilverkstaden som den enskilde
mekanikern, vilket kan förväntas driva på konsolideringen i verkstadsledet ytterligare. I och med utbyggnaden av
5G-nätet kommer bilar också bli alltmer uppkopplade, vilket å ena sidan kan ge biltillverkarna en möjlighet att knyta
bilägaren hårdare till sig genom att kommunicera service- och reparationsbehov direkt till tillverkaren, men det kan
å andra sidan betyda lösare band mellan auktoriserade verkstäder och bilägare om mjukvaruuppdateringar m.m. kan
genomföras på distans istället för på verkstadsgolvet enbart.

Förändrade ägar- och brukarformer

Privatleasing har blivit en alltmer populär form av bilägande på den svenska marknaden, vilket manifesteras av att
andelen privatleasade nya bilar som andel av den totala nybilsförsäljningen till privatpersoner har ökat från 3% år
2009 till 33% år 2018. Samtidigt dyker det upp allt Her bildelningstjänster, vilket sammantaget betyder ett skifte
från enskilt bilägande till att färre aktörer kontrollerar större bilHottor. Detta skifte kan innebära möjligheter för en
aktör som Mekonomen att erbjuda serviceavtal till leasing- och bildelningskunder, då dessa enligt branschbedömare
prioriterar pris och tillgänglighet på ett annat sätt än om man äger sin bil, vilket därmed kan luckra upp det
traditionella bandet mellan nybilsägande och service på auktoriserad verkstad.
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Prognos avseende marknadstillväxt

Underliggande tillväxt

Vår prognos avseende tillväxten för Mekonomens adresserbara marknad bygger på de drivkrafter vi identi)erade
i föregående stycke. För prognosen har vi därför utgått från förväntad befolkningstillväxt per land, bedömt antal
bilar per capita, förändring i antal körda mil per bil, samt bedömd kostnad för reservdelar per mil. Sammantaget
förväntar vi oss en underliggande organisk tillväxt per marknad de kommande fem åren enligt nedan:

• Sverige: +1,6%

• Danmark: +0,4%

• Norge: +1,8%

• Polen: +2,8%

Följande diagram illustrerar det förväntade bidraget per underliggande parameter och marknad:

Sverige: underliggande CAGR 2020-25e Danmark: underliggande CAGR 2020-25e

Norge: underliggande CAGR 2020-25e Polen: underliggande CAGR 2020-25e

Källa för samtliga diagram: Erik Penser Bank

Våra prognoser skiljer sig något från Mekonomens egna uppskattningar främst avseende Danmark och Polen, för
vilka bolaget har uppskattat en tillväxt på 1-2% respektive 4-5%, men där vi alltså gör bedömningen att tillväxten
kommer bli något lägre.
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Prognosen för antalet bilar per land grundar sig i uppskattad befolkningstillväxt enligt FN:s befolkningsprognoser,
samt bedömd utveckling för antal bilar per capita. Antal bilar per capita har för samtliga länder antagits vara konstant
jämfört med 2019, vilket reHekterar å ena sidan den trend som observerats de senaste 10 åren om Her antal bilar
per capita men å andra sidan det faktum att nya mobilitetslösningar som bilpooler m.m. inte slagit igenom på allvar
förrän på senare år och eIekten av detta bör i våra ögon bli färre bilar per capita. Netto tror vi alltså att ett oförändrat
antal bilar per capita representerar den bästa bedömningen på medellång sikt. Skulle Covid-19-pandemins eIekter på
transportpreferenserna (mindre kollektivtra)k, mer egen bil) bli bestående )nns det potential för att detta nyckeltal
istället ökar från dagens nivåer.

Antal körda mil per bil antas minska för samtliga länder utom Polen, och vi gör därmed bedömningen att de trender
som synts de senaste åren avseende färre körda mil per bil fortsätter att hålla i sig. På lång sikt kan vi se en framtid
där antalet bilar per capita är väsentligt färre men antal körda mil per bil är väsentligt Her, drivet av att Her delar på
en enskild bil och därmed utnyttjar den mer eIektivt. För den kommande femårshorisonten tror vi dock att ungefär
samma transport- och fritidsbehov som idag kommer diktera bilanvändandet – dvs att de Hesta kommer vilja ha en
bil av bekvämlighetsskäl, men man kanske inte utnyttjar den alla dagar i veckan vilket betyder färre mil per bil.

Kostnaden för reservdelar per mil antar vi kommer öka med 2% per år för samtliga marknader för att reHektera
ökande komplexitet för bilHottan, konstant ökande nybilspriser samt generell inHation, vilket sammantaget pressar
upp kostnaderna för reservdelar i eftermarknaden. I antagandet om 2% kostnadsökning per år har vi också tagit
hänsyn till den ökande elektri)eringen av fordonsHottan, som ju som bekant förväntades påverka reservdelsbehovet
per bil negativt. Eftersom Mekonomens huvudmarknad är bilar äldre än fem år bedömer vi att bolaget kommer
uppleva eIekterna från den ökande elektri)eringen med en eftersläpning på 5-10 år, vilket gör att det är först bortom
2024 som reservdelskostnaderna per mil kan börja påverkas negativt av elektri)eringen för Mekonomens del.

Känslighetsanalys avseende elektriBering

För att undersöka känsligheten i elektri)eringens eIekter på marknadstillväxten så har vi gjort ett räkneexempel
avseende utvecklingen under två scenarier för en teoretisk marknad. Basscenariot utgår ifrån att andelen laddbara
bilar – dvs såväl rena elbilar som hybrider – utgör 80% av nybilsförsäljningen om 10 år (i linje med BIL Swedens mål
för Sverige år 2030) samt att service och reservdelar (inklusive däck och glas) till bilar med ren batteridrift kostar
i snitt 25% mindre än bilar med förbränningsmotorer, men hybrider 5% mer till följd av deras högre komplexitet;
medan riskscenariot utgår ifrån att laddbara bilar står för i princip 100% av nybilsförsäljningen om 10 år och att
kostnaderna för att underhålla rena batteribilar är 50% lägre än bilar med förbränningsmotor. I båda scenarierna
antas den totala bilparken öka med 1% per år.

För jämförelse så kan 25% lägre totala underhållskostnader för en elbil översättas till en illustrativ efterfrågeeIekt
per huvudsegment (enligt fördelningen som presenterades på sid. 14) på -50% avseende underhåll och reparationer,
-10% avseende krockskador, 0% avseende accessoarer och övrigt, samt +10% avseende däck.

Även om man räknar med en hög försäljningstillväxt för elbilar och hybrider kommande år så kommer eIekten
på eftermarknadsintäkterna bli begränsad (vilket illustreras av diagrammet nedan), då basen av bilar med
förbränningsmotorer fortfarande är så pass stor och livslängden på dessa bilar lång, vilket skapar en inneboende
tröghet i bilHottans mix. Med en utveckling i linje med basscenariot enligt ovan så kommer den totala bilparken
om 10 år – trots den höga andelen laddbara bilar av nyförsäljningen – utgöras till 75% av bilar med enbart
förbränningsmotor och 25% av elektri)erade bilar i någon form. I riskcenariot ökar andelen elektri)erade bilar av
bilparken till 30%. Den reala förändringen per år i eftermarknadsintäkter beräknas till -0,3% i snitt för basccenariot
och -0,7% för riskscenariot, och adderar man ett antagande om 2% nominell prisökning per år så landar man i +1,7%
respektive +1,3%.
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Illustrativ tillväxt för eftermarknaden per år utifrån två elektriBeringsscenarier
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Källa: Erik Penser Bank

Med ledning av ovan gör vi därför bedömningen att elektri)eringen inte utgör en överhängande risk under
prognosperioden, och att det även under riskscenariot )nns möjlighet till positiv tillväxt för marknaden. Vad
som skulle kunna förändra denna bilden är om det på bred front införs incitament för skrotning av bilar med
förbränningsmotorer vilket i så fall skulle påskynda den naturliga skrotningstakten av dessa och därmed bidra till
att accelerera mixskiftet mot en mer elektri)erad bilpark.

Till ovanstående analys kan också läggas den faktiska utvecklingen för Mekonomen i Norge under de senaste fem
åren. Sedan 2014 har Mekonomens tillväxt på den norska marknaden varit i snitt 4% per år, samtidigt som antalet
butiker minskat med 7% från 141 till 131 st. Med tanke på att den norska bilHottan under perioden gått från att bestå
av 1,5% elektri)erade bilar till 12% så bör elektri)eringen inte betraktas som ett existentiellt hot mot eftermarknaden.

E=ekter av Covid-19

Prognosen som presenterats ovan avser den underliggande strukturella tillväxten för Mekonomens marknader, som
ligger till grund för den långsiktiga analysen och värderingen. På kort sikt har marknaderna påverkats negativt av
Covid-19-pandemin, varför 2020 inte kommer utvecklas i linje med den långsiktiga trenden. Den bedömda eIekten
av detta för Mekonomen speci)kt behandlas nedan under ”Estimat”.
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Finansiella mål och historiskt utfall

Mekonomens nuvarande )nansiella mål formulerades 2016 och är följande:

• >5% omsättningsökning per år, genom en kombination av organisk och förvärvad tillväxt

• >10% rörelsemarginal

• >40% soliditet

• <2,0x nettoskuld / EBITDA

• >50% utdelningsandel av resultatet efter skatt

Tillväxt

Sedan 2016 har Mekonomen levererat på målet avseende omsättningstillväxt, med en snittökning av omsättningen på
22% per år. Lejonparten har kommit från förvärv, då den organiska tillväxten inklusive valuta- och kalendereIekter
har legat på i snitt 2% per år. För att uppnå omsättningsmålet framöver bedömer vi därför att Her förvärv kommer
krävas.

Tillväxt: utfall vs mål
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Rörelsemarginal

Sedan 2016 har Mekonomen redovisat en justerad rörelsemarginal på i snitt 7,5% (ex IFRS 16), vilket är signi)kant
lägre än det )nansiella målet på 10%. Framförallt förvärvet av Inter-Team – som vid förvärvstidpunkten redovisade
en rörelsemarginal på 1% – har bidragit till att hålla nere marginalen, men bolaget har också upplevt högre
rörelsekostnader under perioden än historiskt. För att nå rörelsemarginalmålet behöver bolaget justera ner
kostnadsbasen med ungefär 11% (basis helåret 2019), alternativt lyfta bruttomarginalen med drygt 4 procentenheter,
vilket kan bli utmanande.
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Rörelsemarginal: utfall vs mål
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Soliditet

Soliditeten har snittat 40% sedan 2016 (ex IFRS 16) och har påverkats negativt genom förvärven av FTZ och Inter-
Team, vilka tillsammans nästan fördubblade balansomslutningen. Per 2019 noterade man 39%, vilket är marginellt
under det )nansiella målet, men per Q2 2020 var man över målet igen.

Soliditet: utfall vs mål
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Nettoskuldsättningsgrad

Även nettoskuldsättningsgraden har påverkats negativt av förvärven av FTZ och Inter-Team, och per 2019 låg man på
3,7x (ex IFRS 16), vilket är väsentligt över målet på 2,0x. Bolaget har tidigare kommunicerat en ambition att senast
under 2021 minska nettoskuldsättningsgraden till samma nivå som före förvärven, men de negativa eIekterna av
Covid-19-pandemin gör att denna ambition riskerar bli svår att realisera i våra ögon. Under Q2 förhandlade bolaget
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också fram ett nytt avtal med sina långivande banker, vilket bl.a. innebar justerade kovenanter för att ta höjd för
den )nansiella osäkerhet som pandemin fört med sig.

Nettoskuldsättningsgrad: utfall vs mål
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Utdelning

Under 2016 och 2017 levererade man på utdelningsmålet om >50%, men sedan förvärvet av FTZ och Inter-Team
under 2018 har utdelningen dragits ner till noll i spåren av ökande skuldsättning. Utdelning bedömer vi kommer bli
aktuell igen först när nettoskuldsättningsgraden kommit ner i linje med bolagets mål.

Utdelning: utfall vs mål
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Estimat

Inledning

Prognosmodellen bygger på våra långsiktiga antaganden om marknadstillväxt som presenterats tidigare, vilka
kompletteras med bedömda eIekter av Covid-19-pandemin under 2020 isolerat samt vilken förvärvsintensitet vi
bedömer att bolaget kommer hålla. Vi gör därutöver antaganden om kostnadsutveckling och kapitalallokering utifrån
bolagets )nansiella mål samt egna bedömningar. Prognosperioden sträcker sig t.o.m. 2024.

Omsättning

Vi förväntar oss en relativt dämpad tillväxttakt för Mekonomen under kommande år i spåren av att bolaget bedöms
fokusera mer på marginaler och eIektivisering än tillväxt och förvärv. För 2020 räknar vi med att omsättningen
minskar med 2,5% i spåren av Covid-19-pandemin, medan tillväxten återhämtar sig under 2021 för att under
2022-2024 ligga på drygt 2% per år, varav två tredjedelar är organisk tillväxt. Den högre tillväxten under 2021 tror
vi kommer drivas av att service- och underhållsarbeten som skjutits upp under 2020 istället genomförs under 2021,
allt eftersom rörligheten i samhället gradvis ökar och Her (åtminstone temporärt) väljer bilen som transportmedel
framför kollektivtra)k.

Tillväxt 2020-2024e
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Källa: Erik Penser Bank

Estimatet för den organiska tillväxten baseras på våra antaganden om underliggande marknadstillväxt på
Mekonomens huvudmarknader (+1,6% för Sverige, +0,4% för Danmark, +1,8% för Norge och +2,8% för Polen), vilket
med aktuell geogra)sk mix betyder 1,5% i underliggande marknadstillväxt för koncernen. Över de senaste 10 åren
har Mekonomen haft en organisk intäktstillväxt på i snitt 2,5% per år, samtidigt som den svenska bilparken har vuxit
med i snitt 1,3% per år, innebärande att bolaget alltså haft en underliggande tillväxt som varit en dryg procentenhet
högre än bilparkens tillväxt. För prognosåren så räknar vi med en underliggande tillväxt i den svenska bilparken på
0,6% per år, vilket betyder att vårt antagande om 1,5% organisk tillväxt per år är ungefär i linje med den historiska
relationen och att prognosen därmed ser hyggligt rimlig ut i våra ögon.

I vårt antagande om att Mekonomens organiska tillväxt kommer vara i linje med den underliggande marknadens
ligger också ett implicit antagande om att den oberoende eftermarknadskanalen (IAM) varken kommer förlora
eller vinna marknadsandelar mot den märkesanknutna kanalen (OEM). Som redovisats i avsnittet om marknadens
drivkrafter så )nns det en rad trender som pekar i olika riktning för IAM-kanalen, varför vår bästa bedömning blir
att den balans som )nns på eftermarknaden idag kommer bestå även i framtiden, utan att någon av kanalerna vinner
betydande mark från den andra. Därtill )nns också exempel på sammanHätning av OEM- och IAM-kanalerna, som
i fallet med MECA:s intentionsavtal i Norge med det kinesiska bilmärket Xpeng. Xpeng vill inte bygga upp ett eget
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återförsäljarnät men ändå säkerställa god servicetillgänglighet för kunderna, och planerar därför att låta MECA och
en ytterligare verkstadskedja ta hand om service och garantireparationer för märket.

Den förvärvade tillväxten förväntas i sin helhet komma från mindre förvärv av butiker och adderade anslutna
verkstäder, som historiskt adderat ~50 mkr i omsättning per år utifrån våra beräkningar. Under de senaste tio åren
har man förvärvat i snitt 5 butiker per år och vi förväntar oss att man framöver kommer förvärva 4 stycken per
år. Snittbidraget per förvärvad butik antar vi är 10 mkr, vilket är ungefär hälften av koncernens snittomsättning
per butik på 19 mkr för att ta höjd för det faktum att förvärvade butiker inte sällan är tidigare samarbetande eller
delägda butiker, vilket betyder att det inkrementella omsättningsbidraget från en förvärvad butik på konsoliderad
basis blir lägre än dess totala försäljning. Det är framförallt i segmentet MECA/Mekonomen som vi tror att man kan
fortsätta växa med Her egna butiker, givet den relativt lägre marknadsandel bolaget har i Sverige samt att man ännu
har mycket liten närvaro i Finland. Den )nska marknaden utgör på sikt en intressant tillväxtmöjlighet för bolaget,
då den enligt vår bedömning är värd åtminstone lika mycket som den danska marknaden.

Tillväxt genom att addera anslutna verkstäder är i strikt mening ingen förvärvad tillväxt, men vi har valt att behandla
det som sådan för prognosändamål eftersom att ansluta en tidigare fristående verkstad till ett koncept betyder
ökad försäljning till denna verkstad för Mekonomen. Det är framförallt i Polen som vi bedömer att det )nns stora
möjligheter att ansluta Her verkstäder, och vi räknar med att man i koncernen kan ansluta 80 verkstäder per år
framöver (under 2019 nettoadderade man 187 st, men detta tal har varit relativt slagigt över tid). I snitt räknar vi
med att Mekonomen säljer för 1 mkr till en ansluten verkstad och att det inkrementella bidraget från en nyansluten
verkstad är 0,5 mkr, för att ta höjd för att verkstäderna tidigare kan ha köpt reservdelar från Mekonomen i egenskap
av fristående verkstad. Totalt förväntar vi oss därmed att förvärv och nyanslutna verkstäder kan addera ~80 mkr
omsättning per år under prognosperioden.

Antal egna butiker 2019-2024e
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Antal anslutna verkstäder 2019-2024e
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Om vi kokar ner detta per segment så är det Inter-Team som vi ser starkast tillväxt för (+5% per år 2020->2024), följt
av MECA/Mekonomen (+3%). Inter-Team kommer därigenom att öka sin andel av koncernens omsättning något från
18% år 2019 till 19% år 2024e, framförallt på bekostnad av FTZ (28% till 27%).

Omsättning per segment 2019-2024e (mkr)
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Sammantaget betyder våra estimat att vi inte räknar med att Mekonomen kommer nå sitt tillväxtmål om >5% per
år. För att detta mål ska kunna nås kommer bolaget behöva genomföra Her och/eller större förvärv än vad vi räknat
med, något som i våra ögon är mindre troligt givet bolagets )nansiella ställning.

Marginaler och kostnader

Mekonomen-koncernen har noterat markant lägre bruttomarginal sedan 2017, efter att under lång tid dessförinnan
legat på en stabil nivå omkring 54%. Detta synbara skifte tror vi dock enbart är hänförligt till förvärven av FTZ och
Inter-Team som är verksamheter med lägre bruttomarginaler än Mekonomens be)ntliga verksamhet (40% respektive
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21% vid tidpunkten för förvärvet). Mekonomens övriga verksamhet har alltså inte sett någon strukturell press på
bruttomarginalen i vår bedömning. Vi noterar också att branschen i bolagets uppfattning historiskt sett varit bra på
att föra vidare ökade kostnader till kunderna och därigenom kunnat bibehålla bruttomarginalerna.

Bruttomarginal 2010-2019
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Källa: Bolaget, Erik Penser Bank

För prognosperioden räknar vi med en bruttomarginal på i snitt 44%, vilket är något lägre än vad man redovisade
under 2019. Detta drivs av fyra faktorer:

• Inter-Team förväntas öka sin andel av koncernens omsättning, och med en lägre bruttomarginal än övriga
segment betyder detta en utspädning av koncernens bruttomarginal

• Inköpssynergier avseende FTZ och Inter-Team om 40 mkr kommer realiseras under 2021, vilket fungerar
bruttomarginalstärkande

• Viss ytterligare förstärkning av bruttomarginalen i Inter-Team till följd av ökande antal anslutna verkstäder
och därmed inköpsvolymer

• Oförändrad bruttomarginal för segmenten MECA/Mekonomen och Sørensen & Balchen

Vi har inte antagit någon explicit påverkan på bruttomarginalen av valutaförändringar, men det kan ändå vara värt
att nämna valutans potentiella påverkan givet den försvagning av EUR mot SEK som vi upplevt sedan mars 2020.
EUR är Mekonomens viktigaste inköpsvaluta och står för 47% av inköpsvolymen, och 1% försvagning av EUR (allt
annat lika) beräknas enligt bolaget påverka resultatet före skatt positivt med 20 mkr (+4% basis 2019). Vi bedömer
att en sådan eIekt kommer synas på bättre bruttomarginal, så om EUR står inför en långsiktig försvagning mot SEK
kommer det vara positivt för Mekonomens bruttomarginal och intjäning.

Avseende marginalutvecklingen framöver så )nns det ett antal åtgärder som Mekonomen vidtagit för att förbättra
rörelsemarginalen, samt ett antal ytterligare som man i vår bedömning skulle kunna vidta på lång sikt. Under de
närmaste åren bedömer vi att det )nns potential att lyfta rörelsemarginalen med åtminstone en procentenhet genom
att ovan beskrivna inköpssynergier, besparingar hänförliga till MECA/Mekonomens nya centrallager samt övriga
eIektiviseringar genomförda i spåren av Covid-19-pandemin får full eIekt. Dessa beskrivs i närmare detalj nedan.
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Marginalförbättringspotential på kort sikt

Åtgärd Effekt mkr

fr.o.m.

Nytt centrallager MECA/Mekonomen 2021 40

Inköpssynergier FTZ och Inter-Team 2021 40

Rationalisering butiker & verkstäder MECA/Mekonomen 2021 30

Summa 110

*Baserad på 2019 års intäkter

0,9%

Effekt på EBIT-

marginal*

0,3%

0,3%

0,2%

Källa: Bolaget, Erik Penser Bank

Besparingarna relaterade till centrallagret – som totalt har angivits till 50 mkr av bolaget – antar vi till största delen
(40 mkr) kommer under 2021 efter att hyresavtalet för lagret löpt ut, men att en mindre del (10 mkr) realiseras under
2020 eftersom lagret redan är i bruk. LönsamhetseIekten av de under Q2 initierade rationaliseringsåtgärderna inom
MECA/Mekonomen har vi beräknat till 30 mkr på helårsbasis, med ledning av att cirka 30% av de kostnadsbesparingar
om 25 mkr som realiserats under Q2 antas av bolaget bli permanenta.

På längre sikt bedömer vi att det )nns potential att öka marginalen ytterligare, genom att Mekonomen skulle kunna
eIektivisera lagerhållningen i Norge (likt man gjort i Sverige), successivt höja bruttomarginalen i Inter-Team till följd
av högre marknadsandel, samt fortsätta den strukturella översynen av butiks- och verkstadsnätet i Sverige.

Ytterligare marginalförbättringspotential på lång sikt

Åtgärd Effekt mkr

fr.o.m.

Effektivisering lager Norge ? 40

Ökning bruttomarginal Inter-Team ? 80

Ytterligare rationalisering butiker & verkstäder Sverige ? 95

Summa 215

*Baserad på 2019 års intäkter

0,8%

1,8%
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0,7%

Källa: Erik Penser Bank

Lagerhållningen i Norge skulle kunna samordnas till en geogra)sk plats, men även om man inte väljer att
göra detta för att bibehålla Sørensen & Balchens relativa autonomi så )nns det ändå stor potential till
kostnadsbesparingar i form av t.ex. automatisering samt mer eIektiv planering av leveranser och lagerhållning för
att minimera transportkostnader (framförallt mellan Sverige och Norge). Vi har gjort en grov uppskattning om
besparingspotentialen för en sådan eIektivisering och landat i 40 mkr, baserat på de 50 mkr som bolaget kommer
spara på centraliseringen av lagerhållningen i den svenska verksamheten och att omsättningen i Norge är cirka 80% av
koncernens omsättning i Sverige. Basis omsättningen 2019 motsvarar 40 mkr en förbättring av rörelsemarginalen
om 0,3%, allt annat lika.

Inter-Team bedöms av oss ligga på 22% bruttomarginal efter realiserade inköpssynergier, vilket kan jämföras med
marknadsledande Inter Cars som under 2019 noterade 29%. Inter Cars har enligt egen utsago en marknadsandel på
>20% i Polen jämfört med Inter-Teams 4%, så att Inter-Team ska nå Inter Cars nivå utan någon form av strukturgrepp
bedömer vi som osannolikt. Däremot så borde marginalen kunna öka genom att Inter-Team kan dra ytterligare
nytta av inköps- och sortimentssamordning med Mekonomen-koncernen, och på sikt bör 25% vara möjligt att nå
i vår bedömning. Allt annat lika skulle en sådan förbättring betyda 0,7% förbättring av rörelsemarginalen på
koncernnivå.

Butiksnätet i Sverige ser i våra ögon ut att vara något överdimensionerat och det borde därför )nnas potential till
ytterligare rationalisering av detta på sikt utöver de åtgärder som vidtagits i Q2. Även om tillgänglighet och korta
leveranstider är A och O för bolagets konkurrenskraft så )nns det stora skillnader i eIektivitet mellan det svenska
och det norska butiksnätet, och skulle Mekonomen kunna minska detta gap kan det betyda stora besparingsvinster.
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Till att börja med så går det i Norge 7,5 anslutna verkstäder per butik jämfört med 5,1 i Sverige, trots att Sørensen
& Balchen – som utgör knappt 30% av koncernens totala försäljning i Norge – har en högre andel försäljning direkt
till konsument än övriga segment. Varje butik i Norge har därtill en högre försäljning än den genomsnittliga butiken
i Sverige, vilket torde hänga ihop med att man servar Her verkstäder.

Anslutna verkstäder per butik per land 2019
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Källa: Bolaget, Erik Penser Bank

Om vi räknar med att man kan rationalisera det svenska butiksnätet till en nivå som närmar sig den norska, så
att varje butik i Sverige har i genomsnitt 6 verkstäder anslutna och en omsättning i snitt på 20 mkr, skulle detta
implicit betyda att man kan stänga 25 butiker av 195. Genomsnittlig rörelsekostnad per butik i koncernen var under
2019 knappt 10 mkr, vilket betyder att Mekonomen i teorin skulle kunna spara 250 mkr på att stänga 25 butiker. I
praktiken bedömer vi dock att besparingen inte kommer bli så pass hög, eftersom de kvarvarande butikerna kommer
belastas med högre kostnader till följd av att de kommer serva Her kunder per butik och därmed behöva lägga mer
pengar på distribution och personal. Därför räknar vi med att besparingen i praktiken kan bli hälften av 250 mkr
och alltså 125 mkr. Reducerat för de 30 mkr som man enligt oss förväntas realisera 2021 så betyder detta 95 mkr
eller ungefär motsvarande 0,8% av koncernens omsättning. En eIektivisering i linje med detta exempel kan också
åstadkommas utan att lägga ner butiker, men istället attrahera Her anslutna verkstäder till butikerna och därmed
eIektivisera varutransporterna, så fortsatta marknadsandelsökningar bör därför medföra lönsamhetslyft.

Totalt sett ser vi alltså potential för Mekonomen att lyfta rörelsemarginalen med 2,5-3,0 procentenheter från 2019
års nivåer, vilket skulle innebära att >8% rörelsemarginal är nåbart på lång sikt. Vi räknar med att man kan realisera
ungefär 2/3 av potentialen till prognosperiodens slut, vilket betyder 7,5% rörelsemarginal 2024e. För 2020e förväntar
vi oss en svagare utveckling för marginalen till följd av Covid-19 och därmed sammanhängande lägre omsättning,
men sedan successivt starkare marginal i takt med att eIektiviseringsåtgärderna får eIekt fr.o.m. 2021.
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Justerad rörelsemarginal 2019-2024e (ex IFRS 16)
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Källa: Bolaget, Erik Penser Bank

Resultat

Givet estimaten för intäkter och marginaler så landar prognosen för vinst per aktie i att 2020 förväntas bli sämre
än 2019, men 2021 väsentligt bättre än 2019. Därefter räknar vi med en EPS-ökning på i snitt 8% per år till
prognosperiodens slut.

Justerad EPS 2019-2024e (kr)
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Källa: Bolaget, Erik Penser Bank

Kassa1öde

Då Mekonomen förväntas ha fokus på lönsamhet under kommande år så gör vi bedömningen att bolaget kommer
prioritera amortering av lån framför något annat avseende kassaHödet. Baserat på den resultatutveckling vi ser
framför oss så tror vi att det operativa kassaHödet kommer stärkas väsentligt under prognosperioden, samtidigt som
investeringarna kommer kunna hållas på en nivå på drygt 2% av omsättningen, i linje med historiken.
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Detta medför utrymme att amortera på lån enligt plan (drygt 340 mkr per år) samt genomföra mindre förvärv av
butiker för knappt 30 Mkr per år. Avseende förvärven så räknar vi med att man betalar 0,7x försäljningen, vilket i
vår bedömning är ungefär i linje med vad man betalat för mindre förvärv historiskt.

Utdelning antar vi återupptas för räkenskapsåret 2022, dvs med utbetalning 2023, då nettoskuldsättningsgraden
gått under 2x EBITDA (ex IFRS 16). Vi räknar med att man kan dela ut 6,00 kr per aktie för 2022e och därefter 6,25 kr
för 2023e samt 6,50 kr för 2024e, vilket betyder att man därmed delar ut >50% av EPS för samtliga år och därigenom
återigen börjar uppfylla sitt utdelningsmål.

Kassa1öde 2019-2024e (mkr)
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Källa: Bolaget, Erik Penser Bank

Avseende rörelsekapitalet har vi antagit en rörelsekapitalbindning i linje med historien om ungefär 20% netto av
omsättningen, vilket betyder cirka 160 dagars lageromsättningshastighet, 30 dagars betalningstid för kunder och 80
dagars betalningstid till leverantörer. Med en mer eIektiv lagerhantering till följd av det nya centrallagret för MECA/
Mekonomen samt ytterligare eventuella initiativ )nns det potential att öka lageromsättningshastigheten, men detta
är inget vi räknar med innan vi synat eIekten av de åtgärder som vidtagits hittills.

Balansräkning

Mekonomens idag något ansträngda )nansiella situation antar vi kommer förbättras väsentligt under
prognosperioden, drivet av bättre intjäning och amorteringar på lån. Att man under Q2 2020 förhandlat om sitt
bankavtal och därigenom justerat kovenanterna tycker vi också är positivt, då det minskar risken för ytterligare
kapitaltillskott i vår bedömning. 2020 markerar en temporär topp i skuldsättningen och vi räknar med att
nettoskuldsättningsmålet om <2x EBITDA (ex IFRS 16) nås under 2022. Vi antar vidare att man inte behöver något
ytterligare tillskott av eget kapital, utan att det kommer räcka med temporärt lättare amorteringskrav under 2020
samt att avstå från utdelningar t.o.m. 2023 för att stabilisera ställningen på sikt.
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Nettoskuld / EBITDA 2019-2024e (ex IFRS 16)

0,0x

0,5x

1,0x

1,5x

2,0x

2,5x

3,0x

3,5x

4,0x

4,5x

2019 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e

Källa: Bolaget, Erik Penser Bank

Soliditet 2019-2024e (ex IFRS 16)
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Mekonomens externa upplåning utgjordes per 2019-12-31 i sin helhet av lån i bank samt checkräkningskredit, med
400 mkr i förfall under 2020, ca 1 mdkr i förfall under 2022 samt drygt 1,6 mdkr i förfall under 2023.

Känslighetsanalys

Estimaten är framförallt känsliga för antaganden kring marginalerna. Nedan syns prognostiserad EPS för 2022e
utifrån olika nivå på rörelsemarginalen 2022e (ex IFRS 16) samt tillväxten 2019-2022.
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Känslighetsanalys EPS 2022e (kr)
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Estimat vs konsensus

Våra estimat ligger något över konsensus förväntansbild enligt FactSet, framförallt avseende EBIT och EPS som ligger
8% respektive 14% över avseende 2022e. Skillnaden verkar framförallt bestå i att vi räknar med lite bättre marginaler
än vad konsensus tror på.

EPB:s estimat vs konsensus

Omsättning (mkr) 2020e 2021e 2022e

EPB 11 541 11 912 12 171

Konsensus 11 500 11 925 12 150

EPB vs Konsensus 0% 0% 0%

EBIT (mkr) 2020e 2021e 2022e

EPB 576 834 889

Konsensus 609 763 821

EPB vs Konsensus -5% 9% 8%

EPS (kr) 2020e 2021e 2022e

EPB 5,6 9,9 10,8

Konsensus 5,8 8,5 9,5

EPB vs Konsensus -4% 17% 14%

EBIT-marginal 2020e 2021e 2022e

EPB 5,0% 7,0% 7,3%

Konsensus 5,3% 6,4% 6,8%

EPB vs Konsensus -0,3% 0,6% 0,5%

Källa: FactSet, Erik Penser Bank
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Värdering

För att värdera Mekonomen använder vi oss av en kassaHödesvärdering tillsammans med en relativvärdering. Vi gör
också en avstämning av vad bolaget hade kunnat vara värt som summan av dess delar för en extern köpare (SOTP).
Inledningsvis presenterar vi därtill hur bolaget har värderats historiskt.

Historisk värdering

Under de senaste 10 åren har Mekonomen handlats till en medianmultipel på 19x P/E respektive 21x EV/EBIT.
P/E-talet har drivits neråt sedan 2015 i spåren av fallande avkastning på eget kapital, medan EV/EBIT inte fallit i
motsvarande mån till följd av att nettoskuldsättningen har ökat under senare år.
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Källa: FactSet, Erik Penser Bank

Kassa1ödesvärdering

KassaHödesvärderingen baseras på tre perioder: en explicit prognosperiod som omfattas av våra estimat t.o.m. 2024,
därefter en period av något lägre tillväxt 2025-2027 och avslutningsvis en långsiktigt stabiliserad nivå 2028-2029.

För 2025-2027 räknar vi med att Mekonomen kommer kunna fortsätta växa men i något lägre takt än under
2020-2024 då eIekterna av bilHottans elektri)ering förväntas börja bita hårdare. Vi förväntar oss också att man då
har genomfört ytterligare någon av de marginalstärkande åtgärder vi presenterade i prognosavsnittet, innebärande
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en viss förstärkning av marginalen vs 2024e. Den långsiktigt stabiliserade nivån antar vi betyder en tillväxt på 1%
och en rörelsemarginal på 8%.

Avkastningskravet för eget kapital har vi satt till 12,5%, vilket representerar en premie på 1% mot den långsiktiga
avkastningen för aktiemarknaden (representerad av S&P500) med tanke på den förhöjda )nansiella risken i bolaget.
Vi har modellerat framtida kassaHöden efter betalning av hyror och leasing, varför nettoskulden enbart inkluderar
räntebärande )nansiella skulder och således inte några balanserade leasingskulder.

Kassa1ödesvärdering (mkr)

Antaganden 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Intäktstillväxt -2,5% 3,2% 2,2% 2,2% 2,2% 1,5% 1,5% 1,5% 1,0% 1,0%

Rörelsemarginal 4,8% 6,7% 7,0% 7,3% 7,5% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%

Skattesats 23,7% 21,2% 21,2% 21,2% 21,2% 21,2% 21,2% 21,2% 21,2% 21,2%

Netto rörelsekapital i % av omsättning 20,1% 19,9% 19,9% 19,9% 19,9% 19,9% 19,9% 19,9% 19,9% 19,9%

Investeringar i % av omsättning 6,7% 6,3% 6,2% 6,1% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%

Avskrivningar i % av omsättning 7,0% 6,6% 6,6% 6,6% 6,5% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%

Kassaflöde 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Intäkter 11 723 12 091 12 354 12 622 12 896 13 089 13 286 13 485 13 620 13 756

EBIT, justerad (ex IFRS 16) 558 812 867 927 966 1 047 1 063 1 079 1 090 1 100

NOPLAT 454 662 706 754 784 825 837 850 858 867

Avskrivningar 805 786 803 817 829 785 797 809 817 825

Förändring i rörelsekapital (45) (50) (51) (52) (53) (38) (39) (40) (27) (27)

Investeringar (inkl leasingkostnader) (776) (745) (750) (756) (762) (785) (797) (809) (817) (825)

Förvärv (64) (27) (28) (28) (28) - - - - -

Kassaflöde till bolaget 374 626 679 734 771 787 798 810 832 840

Andel eget kapital 63% NPV av prognostiserade kassaflöden 4 561

Andel lån 37% NPV av horisontvärde 5 076

Ränta lån 2,6% Enterprise value 9 637

Riskfri ränta 2,0% Nettoskuld (ex IFRS 16) 3 321

Marknadens riskpremie 6,5% Minoritetsintresse 41

Bolagsspecifik riskpremie 4,0% Värde av eget kapital 6 274

Skattesats 21% Utestående aktier (miljoner) 56

Kostnad lån (netto) 2,0% Värde per aktie (SEK) 111

Kostnad eget kapital 12,5%

WACC 8,6%

Evig tillväxt 1,0%

Källa: Erik Penser Bank

KassaHödesvärderingen indikerar ett motiverat värde per aktie på 111 kr. Implicit EV/EBIT-exitmultipel för 2022e
motsvarar ~11,5x (ex IFRS 16).

Kan Mekonomen nå 9% rörelsemarginal fr.o.m. 2025 så blir värdet per aktie istället 122 kr, men om marginalen
stannar på 7,5% och tillväxten fr.om. 2025 istället blir noll (allt annat lika) så är värdet per aktie istället 97 kr, vilket
alltså är ungefär där aktien handlas idag.

Relativvärdering

Mekonomen ska i våra ögon jämföras med bolag med liknande aIärsmodeller, dvs B2B-försäljning av varor i egenskap
av grossist och distributör. Internationellt )nns det ett antal direkt jämförbara bolag inom marknaden för reservdelar
till bilar, medan det på den svenska marknaden saknas sådana. I Sverige har vi istället identi)erat en grupp bolag
med huvudsaklig verksamhet inom distribution av industrivaror som vi tycker kan vara intressant att jämföra med.

Den internationella gruppen består av de amerikanska bolagen Genuine Parts Company och LKQ (som är
Mekonomens största aktieägare) samt polska Inter Cars. Gruppen har idag bättre rörelsemarginal än Mekonomen,
men 2022 förväntas Mekonomen vara ikapp snittet, samtidigt som Mekonomens förväntade vinsttillväxt är högre
men försäljningstillväxten något lägre. Nettoskuldsättningsgraden för gruppen är lägre än den vi förväntar oss för
Mekonomen.
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Internationella jämförbara bolag

Börsvärde

Bolag mkr 2020e 2021e 2022e 2020e 2021e 2022e 2020e 2021e 2022e 2020e 2021e 2022e

Genuine Parts Company 117 509 -12% 3% 2% 34% 34% 34% 6% 6% 8% -15% 13% 6%

Inter Cars 7 628 1% 8% 6% 29% 28% 28% 4% 4% 4% -17% 37% 10%

LKQ 83 302 -9% 7% 4% 39% 39% 40% 8% 9% 9% -13% 16% 11%

Medel 69 480 -7% 6% 4% 34% 34% 34% 6% 6% 7% -15% 22% 9%

Median 83 302 -9% 7% 4% 34% 34% 34% 6% 6% 8% -15% 16% 10%

Mekonomen (EPB est) 5 216 -3% 3% 2% 45% 44% 44% 5% 7% 7% -24% 77% 10%

Börsvärde

Bolag mkr 2020e 2021e 2022e 2020e 2021e 2022e 2020e 2021e 2022e 2020e 2021e 2022e

Genuine Parts Company 117 509 1,0x 1,0x 0,9x 17,0x 14,8x 12,3x 19,6x 17,3x 16,3x 2,3x 2,1x 2,3x

Inter Cars 7 628 0,5x 0,5x 0,5x 14,4x 13,8x 12,9x 16,9x 12,3x 11,2x 2,4x 2,0x 1,7x

LKQ 83 302 1,2x 1,1x 1,1x 15,3x 13,1x 12,4x 15,4x 13,3x 12,0x 3,6x 2,8x n/a

Medel 69 480 0,9x 0,9x 0,8x 15,6x 13,9x 12,5x 17,3x 14,3x 13,2x 2,8x 2,3x 2,0x

Median 83 302 1,0x 1,0x 0,9x 15,3x 13,8x 12,4x 16,9x 13,3x 12,0x 2,4x 2,1x 2,0x

Mekonomen (EPB est) 5 216 0,7x 0,7x 0,6x 15,4x 9,9x 8,6x 16,4x 9,4x 8,5x 3,6x 2,7x 2,2x

Försäljningstillväxt Bruttomarginal EBIT-marginal EPS-tillväxt

EV/Sales EV/EBIT P/E Nettoskuld / EBITDA

Källa: FactSet, Erik Penser Bank

Den internationella jämförelsegruppen värderas ungefär i linje med Mekonomen basis 2020e men till en signi)kant
premie basis 2022e. Skulle Mekonomen värderas till samma EV/EBIT respektive P/E som gruppen i genomsnitt för
2022e betyder detta ett värde på 130-143 kr per aktie, och med en skönsmässig rabatt på 20% (pga den högre risknivån
givet Mekonomens högre skuldsättningsgrad samt jämförelsebolagens större storlek relativt Mekonomen) får vi
istället ett värde per aktie på 104-114 kr.

Den svenska gruppen utgörs av fem bolag: Addtech, Bergman & Beving, Indutrade, Lagercrantz samt
Momentum Group. Gruppen har en väsentligt högre rörelsemarginal än Mekonomen, förväntas uppvisa en högre
försäljningstillväxt kommande år och har i genomsnitt en betydligt lägre nettoskuldsättningsgrad. Detta gör gruppen
mindre lämplig för en direkt jämförelse idag, men däremot användbar som referenspunkt för hur Mekonomen skulle
kunna värderas om man börjar närma sig de )nansiella målen om >5% omsättningstillväxt och >10% rörelsemarginal.
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Svenska jämförbara bolag

Börsvärde

Bolag mkr 2020e 2021e 2022e 2020e 2021e 2022e 2020e 2021e 2022e 2020e 2021e 2022e

Addtech 30 386 -3% 5% 4% 31% 31% 31% 9% 10% 10% -8% 8% 7%

Bergman & Beving 2 163 0% n/a n/a n/a n/a n/a 6% n/a n/a 3% n/a n/a

Indutrade 55 216 2% 6% 4% 34% 34% 34% 13% 13% 13% 19% 12% 7%

Lagercrantz 12 439 -1% 7% 6% 38% 37% 36% 12% 13% 13% -5% 17% 9%

Momentum Group 7 289 53% n/a n/a n/a n/a n/a 7% n/a n/a 16% n/a n/a

Medel 21 499 10% 6% 5% 34% 34% 34% 9% 12% 12% 5% 12% 8%

Median 12 439 0% 6% 4% 34% 34% 34% 9% 13% 13% 3% 12% 7%

Mekonomen (EPB est) 5 216 -3% 3% 2% 45% 44% 44% 5% 7% 7% -24% 77% 10%

Börsvärde

Bolag mkr 2020e 2021e 2022e 2020e 2021e 2022e 2020e 2021e 2022e 2020e 2021e 2022e

Addtech 30 386 2,9x 2,8x 2,7x 31,6x 29,0x 27,1x 32,0x 29,8x 27,8x 1,5x 1,0x 0,5x

Bergman & Beving 2 163 0,8x n/a n/a 13,6x n/a n/a 12,0x n/a n/a 4,4x n/a n/a

Indutrade 55 216 3,2x 3,0x 2,9x 25,4x 23,2x 21,9x 31,3x 28,1x 26,3x 1,5x 1,0x 0,6x

Lagercrantz 12 439 3,3x 3,0x 2,9x 27,2x 24,0x 22,0x 33,5x 28,6x 26,2x 1,3x 0,9x 0,5x

Momentum Group 7 289 0,8x n/a n/a 11,8x n/a n/a 14,1x n/a n/a 2,0x n/a n/a

Medel 21 499 2,2x 3,0x 2,8x 21,9x 25,4x 23,7x 24,6x 28,8x 26,8x 2,1x 1,0x 0,6x

Median 12 439 2,9x 3,0x 2,9x 25,4x 24,0x 22,0x 31,3x 28,6x 26,3x 1,5x 1,0x 0,5x

Mekonomen (EPB est) 5 216 0,7x 0,7x 0,6x 15,4x 9,9x 8,6x 16,4x 9,4x 8,5x 3,6x 2,7x 2,2x

Försäljningstillväxt Bruttomarginal EBIT-marginal EPS-tillväxt

EV/Sales EV/EBIT P/E Nettoskuld / EBITDA

Källa: FactSet, Erik Penser Bank

Den svenska jämförelsegruppen värderas väsentligt högre än såväl Mekonomen som den internationella
jämförelsegruppen, vilket i vår bedömning torde bero på den förstnämnda gruppens mer konsistenta vinst- och
försäljningstillväxt i kombination med högre EBIT-marginaler och lägre skuldsättningsgrad. Om vi rakt av applicerar
den svenska gruppens EV/EBIT- respektive P/E-multipel på våra estimat för Mekonomen 2020e (eftersom det inte
)nns konsensusestimat för hela gruppen avseende 2021-2022e) så landar vi i ett värde per aktie på 136-137 kr, vilket
får anses illustrera potentialen i aktien på sikt om man kan börja prestera uthållig tillväxt och marginaler i linje med
de )nansiella målen och samtidigt ta ner skuldsättningen.

Sum of the parts (SOTP)

Mekonomen-koncernen består av ett antal verksamheter på olika geogra)ska marknader som har olika mycket
gemensamt, och samtliga drivs därtill relativt självständigt. Koncernen har formats genom förvärv och Mekonomen
har genom LKQ:s inträde som huvudägare 2016 själv blivit en potentiell bricka i det större europeiska
konsolideringsspelet. Därmed kan det vara intressant att räkna på Mekonomens värde för en potentiell köpare av
bolaget.

Vi har för detta ändamål konstruerat räkneexemplet nedan, i vilket vi utgår från en köpare med ett avkastningskrav
på 10% och som kan låne)nansiera sig till 3% före skatt. Vidare har vi antagit att köparen kan integrera de olika
verksamheterna i sin egen och därför kan bortse från koncernens centrala kostnader. Vi har för enkelhets skull
heller inte räknat med eIekter av rörelsekapitalförändringar på kassaHödet till ägarna, men ej heller eventuella
synergieIekter som kan realiseras av en köpare.
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SOTP (basis 2019 i mkr)

Avkastningskrav till ägare (FCF-yield) 10%

Upplåningskostnad ägare (före skatt) 3,0%

Bruttoskuld att ta över / finansiera (ex IFRS 16) 4 074

Data per segment Omsättning EBITDA EBIT Capex

FTZ 3 371 318 299 (10)

Inter-Team 2 155 60 43 (13)

MECA / Mekonomen 5 527 556 438 (91)

Sørensen & Balchen 759 125 121 (5)

Summa 11 812 1 059 901 (119)

FCF till ägare före räntor och skatt 940

Räntekostnader (122)

Skatt (21%) (165)

FCF till ägare 653

Implicit potentiellt aktievärde vid förvärv 6 526

Utestående aktier (miljoner) 56

Värde per aktie (kr) 116

Motsvarar EV/EBIT (ex IFRS 16) 11,4x

Motsvarar EV/EBIT (ink IFRS 16) 13,4x

Källa: Bolaget, Erik Penser Bank

SOTP-kalkylen indikerar alltså att en potentiell köpare enligt kriterierna ovan skulle kunna vara beredd att betala
116 kr per aktie. Vi noterar också att den implicita EV/EBIT-multipeln (inkl IFRS 16) på 13,4x representerar en
rabatt på 15% mot EV/EBIT för 2020e för den internationella jämförelsegruppen, där en potentiell köpare med största
sannolikhet )nns i vår bedömning.

Slutsats

Basis kassaHödesvärderingen och med stöd i relativvärderingen av internationella jämförbara bolag anser vi att
ett motiverat värde per aktie för Mekonomen är 110-114 kr. SOTP-kalkylen understödjer detta värdeintervall, och
multiplarna för de svenska jämförbara bolagen indikerar att det )nns ytterligare potentiell uppsida på sikt.
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Risker

Nedan listas de främsta risker som vi ser skulle kunna påverka våra estimat i negativ riktning.

ElektriBeringen leder till större intäktstapp snabbare än väntat

Vi har i prognoserna tagit höjd för att elektri)eringen av bilHottan kommer betyda lägre intäkter avseende service
och reparationer i eftermarknadsledet, men dessa prognoser kan visa sig vara alltför optimistiska och det verkliga
intäktstappet större än väntat. Detta skulle betyda lägre tillväxt och lägre marginaler för bolaget.

Biltillverkarna tar en större del av eftermarknaden

Biltillverkarna har under lång tid försökt manövrera för att behålla bilägarna som kunder så länge som möjligt och
därmed försämra förutsättningarna för aktörerna på den märkesoberoende eftermarknaden. Genom att dagens bilar
innehåller alltmer mjukvara och att det i större utsträckning krävs kompetens kring och tillgång till uppdateringar
av relevant mjukvara kan det inte uteslutas att de märkesanknutna aktörerna framöver vinner mark genom att
subventionera mjukvaruuppdateringar som de fristående aktörerna får betala för, och på så vis tar marknadsandelar.

Inter-Team utvecklas inte som tänkt

Polen är den marknad där vi räknar med högst tillväxt och där det också )nns störst potential för
marginalförbättringar, men konkurrensen på marknaden är hård och landet domineras av en stor aktör. Skulle
Inter-Team dock inte kunna ansluta verkstäder i den takt som förväntas och ej heller realisera inköpssynergier och
marginalförbättringar på det sätt vi väntar oss så riskerar verksamheten att hamna i ett ingenmansland med låg
marknadsandel och låga marginaler. Att sälja verksamheten kan då bli enda utvägen och det )nns då risk för att
bolaget inte får igenom det man betalt för den.

Franchisemodellen kan leda till högre investeringsbehov

Om Mekonomens marknad utvecklas svagare än väntat och därmed leder till att bolagets franchisetagare och
konceptanslutna verkstäder får lönsamhetsproblem kan Mekonomen riskera stå inför en situation där man
behöver stötta dessa eller ta över verksamheterna för att behålla kundunderlaget. Detta skulle leda till högre
investeringsbehov än väntat, och riskera försämra den )nansiella ställningen.

Nyemission

Mekonomen ligger över sitt nettoskuldsättningsmål och förväntas enligt våra estimat göra så under ett antal år
ytterligare. Blir utvecklingen sämre än prognostiserat, eller om långivande banker blir mer negativt inställda än idag
så är det inte orimligt att man kan behöva mer pengar från ägarna. Detta skulle vara väsentligt negativt för aktien.
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Ägarbild, styrelse och ledning

Ägarbild

Mekonomens huvudägare är sedan 2016 den amerikanska bildelsdistributören LKQ, som kontrollerar 27% av aktierna
i bolaget. Bland övriga större ägare )nns Fjärde AP-Fonden (9%) och Didner & Gerge Fonder (7%). Styrelse och ledning
äger kollektivt 0,4% av aktierna.

Styrelse

Mekonomens styrelse består av sju ledamöter, vilka presenteras nedan:

John S. Quinn, styrelseordförande
Styrelseledamot sedan 2017, ordförande sedan 2017.
Tidigare CEO och Managing Director i LKQ Europe. Nu rådgivare åt LKQ.

Helena Skåntorp, vice styrelseordförande
Styrelseledamot sedan 2004.
Egen företagare. Medgrundare och Styrelseordförande i Nielstorp AB. Styrelseledamot i ByggPartner i Dalarna
Holding AB (publ). Styrelseordförande och verkställande direktör i Skåntorp & Co AB. Styrelseledamot i Story)re AB.

Eivor Andersson
Styrelseledamot sedan 2018.
Styrelseordförande i SkiStar Aktiebolag (publ) och Svanudden AB. Styrelseledamot i AB Svenska Spel och Unlimited
Travel Group UTG AB (publ).

Kenny Bräck
Styrelseledamot sedan 2007.
Test- och förarutvecklingschef för McLaren Automotive. Minoritetsdelägare och styrelsemedlem i Motorsport
Auctions Ltd.

Joseph M. Holsten
Styrelseledamot sedan 2017.
Styrelseordförande i LKQ Corporation. Styrelseledamot i Covanta Holding Corporation.

Magnus Håkansson
Styrelseledamot sedan 2017.
Styrelseordförande i Tenant & Partner Group AB och GS1 Sweden AB.

Arja Taaveniku
Styrelseledamot sedan 2019.
Styrelseordförande i Svenska Handelsfastigheter AB. Styrelseledamot i Handelsbanken och Nobia AB.

Ledning

Mekonomens ledning består av sex personer, vilka presenteras nedan:

Pehr Oscarson
VD och koncernchef sedan 2017. Anställd 2001.

Åsa Källenius
CFO sedan 2017. Anställd 2017.

Petra Bendelin
Direktör AIärsutveckling & Strategi sedan 2020. Anställd 2010.
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Gabriella Granholm
Direktör Kommunikation & Marknad sedan 2018. Anställd 2010.

Robert Hård
Direktör Juridik & Hållbarhet sedan 2019. Anställd 2003.

Tobias Narvinger
Direktör Inköp & Varuförsörjning sedan 2018. Anställd 2011-2016, 2017-.
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ESG-analys

ESG-proBl

Mekonomen har ett hållbarhetstänk som genomsyrar den interna organisationen och hela bolagets värdekedja.
Bolaget har tagit fram och implementerat regler och rutiner för hantering av miljöpåverkande aktiviteter för att
minska sitt miljöavtryck. Därtill har Mekonomen i sitt hållbarhetsarbete valt ut tre av FN:s Globala Mål där bolaget
anser att deras verksamhet gör störst skillnad. De tre målen är: Hållbar energi för alla, Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt samt Hållbar konsumtion och produktion.

Environment

Mekonomens egna utsläpp kan primärt spåras till transport, energianvändning samt kemikalie- och avfallshantering.
För att minska utsläppen tar man hänsyn till de största bidragande faktorerna där man bland annat kontrollerar
bränsleförbrukningen vid fordonsinköp. Vidare köper man grön el till majoriteten av lokalerna i Sverige och Norge
samt säkerställer rätt hantering av både kemikalier och avfallshantering. Utöver sina egna utsläpp tar bolaget även
hänsyn till att deras utbud av tjänster inom service, underhåll och reparationer leder till att ett fordon kan drivas så
eIektivt som möjligt under dess livslängd. På så sätt levererar man en produkt som ökar tra)ksäkerheten på vägarna.

Social

För att attrahera unga till mekanikeryrket har Mekonomen startat en egen gymnasieutbildning tillsammans med
skolaktören Lärande i Sverige. Därtill har Mekonomen Hera olika samhällsengagemang. Ett av samarbetena är
tillsammans med organisationen Mitt Liv där Mekonomen erbjuder mentorer till personer med utländsk bakgrund
som har en akademisk utbildning. Ett annat samarbete är tillsammans med organisationen Telge Tillväxt med syfte
att halvera ungdomsarbetslösheten i Södertälje. För att lyckas med sitt mål ger man ungdomar arbetslivserfarenhet,
kontakter, referenser och kunskap om arbetslivet.

Governance

Att hållbarhet i leverantörskedjan är en central del stärks genom att samtliga leverantörsavtal, via Mekonomen-
koncernens grossistbolag, innehåller en avtalsklausul som följer FN:s Global Compacts principer. I slutet av 2018
hade 93% av alla leverantörerna undertecknat avtalsklausulen eller uppvisat en egen policy som lever upp till
samma standard. Utöver denna avtalsklausul har Mekonomen en uppförandekod som bygger på internationellt
överenskomna regler, främst framtagen på FN:s Global Compacts tio principer. Det )nns även en separat
leverantörskod som är baserad på bolagets uppförandekod. Leverantörskoden fokuserar bland annat på mänskliga
rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.
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Resultaträkning (mkr)

2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E

Nettoomsättning 5 786 5 850 7 779 11 842 11 541 11 912 12 171 12 436 12 705

Övriga intäkter 151 150 172 174 182 179 183 187 191

Kostnad sålda varor -2 686 -2 654 -3 901 -6 535 -6 397 -6 623 -6 779 -6 939 -7 102

Bruttovinst 3 251 3 346 4 050 5 481 5 326 5 468 5 574 5 683 5 794

Försäljningskostnader

Administrationskostnader

Forskning- och utvecklingskostnader

Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EBITDA 656 711 637 1 530 1 381 1 620 1 692 1 766 1 817

Avskrivningar -175 -187 -230 -826 -805 -786 -803 -817 -829

Nedskrivningar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EBIT (justerad) 539 524 496 715 580 834 889 949 988

Jämförelsestörande poster -58 0 -89 -11 -4 0 0 0 0

EBIT 481 524 407 704 576 834 889 949 988

Finansiella intäkter 5 4 6 12 8 7 14 16 16

Finansiella kostnader -40 -52 64 -162 -156 -119 -111 -103 -94

Resultat före skatt 446 476 477 554 428 722 792 862 909

Skatter -105 -107 -209 -134 -101 -153 -168 -183 -193

Minoritetsintressen -7 -7 -8 -8 -13 -11 -12 -14 -14

Nettoresultat (rapporterat) 334 362 260 412 314 558 611 666 702

Nettoresultat (justerat) 377 362 309 420 317 558 611 666 702

-3 883 -3 917 -3 977-2 595 -2 635 -3 413 -3 951 -3 945 -3 848

Balansräkning (mkr)

test

2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E

TILLGÅNGAR

Goodwill 1 883 1 872 3 688 3 770 3 794 3 794 3 794 3 794 3 794

Övriga immateriella tillgängar 874 814 2 057 1 927 1 777 1 680 1 585 1 492 1 400

Materiella anläggningstillgängar 181 254 490 465 503 586 657 717 769

Räntebärande anläggningstillgångar 123 155 77 101 96 96 96 96 96

Innehav i intresseföretag och andelar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Övriga anläggningstillgångar 0 0 0 1 818 1 598 1 598 1 598 1 598 1 598

Summa anläggningstillgångar 3 061 3 095 6 312 8 081 7 768 7 754 7 730 7 697 7 657

Varulager 1 279 1 382 2 816 2 854 2 873 2 935 2 998 3 063 3 129

Kundfordringar 821 823 1 530 1 580 1 591 1 625 1 660 1 696 1 732

Övriga omsättningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Likvida medel 291 254 205 355 157 347 601 579 586

Summa omsättningstillgängar 2 391 2 459 4 551 4 789 4 621 4 907 5 259 5 338 5 447

SUMMA TILLGÅNGAR 5 452 5 554 10 863 12 870 12 389 12 661 12 989 13 035 13 105

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 2 311 2 363 3 828 4 303 4 560 5 118 5 729 6 056 6 406

Minoritetsintressen 14 16 25 32 45 56 69 82 97

Summa eget kapital 2 325 2 379 3 853 4 335 4 605 5 174 5 798 6 139 6 502

Långfristiga finansiella skulder 1 334 1 451 3 227 3 326 3 061 2 718 2 374 2 031 1 688

Pensionsavsättningar 27 21 24 27 82 82 82 82 82

Uppskjutna skatteskulder 163 168 474 428 385 385 385 385 385

Övriga långfristiga skulder 0 0 1 1 323 1 134 1 134 1 134 1 134 1 134

Summa långfristiga skulder 1 524 1 640 3 726 5 104 4 662 4 319 3 975 3 632 3 289

Kortfristiga finansiella skulder 404 255 1 079 748 441 441 441 441 441

Leverantörsskulder 1 105 1 182 2 088 2 130 2 144 2 190 2 238 2 286 2 335

Skatteskulder 94 84 86 75 75 75 75 75 75

Övriga kortfristiga skulder 0 14 31 478 462 462 462 462 462

Summa kortfristiga skulder 1 603 1 535 3 284 3 431 3 122 3 168 3 216 3 264 3 313

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 452 5 554 10 863 12 870 12 389 12 661 12 989 13 035 13 105
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Kassa1ödesanalys (mkr)

test

2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E

Nettoresultat (rapporterat) 334 362 260 412 314 558 611 666 702

Icke kassaflödespåverkande poster 155 248 193 777 821 797 815 830 843

Förändringar i rörelsekapital 54 -113 -123 -48 -45 -50 -51 -52 -53

Kassaflöde från den operationella verksamheten 543 497 330 1 141 1 090 1 305 1 375 1 444 1 492

Investeringar -77 -170 -210 -642 -677 -745 -750 -756 -762

Avyttringar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fritt kassaflöde 466 327 120 499 413 560 625 688 730

Utdelningar -259 -258 -260 0 0 0 0 -338 -353

Nyemission / återköp 0 0 1 574 -2 0 0 0 0 0

Förvärv -17 -59 -4 196 -64 -64 -27 -28 -28 -28

Lånefinansiering och övriga justeringar -208 -37 2 731 -287 -545 -343 -343 -343 -343

Kassaflöde -18 -27 -31 146 -196 189 254 -22 7

Omräkningsdifferenser i likvida medel 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nettoskuld (ex IFRS 16) 1 464 1 478 4 126 3 737 3 344 2 812 2 215 1 893 1 543

Nettoskuld (inkl IFRS 16) 1 464 1 478 4 129 5 517 4 919 4 387 3 790 3 468 3 118

Nyckeltal per aktie (kr)
text

2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E

EPS, rapporterad 9,30 10,08 6,55 7,31 5,57 9,88 10,84

EPS, justerad 10,51 10,08 7,77 7,46 5,62 9,88 10,84

FCF per aktie 12,03 9,28 2,74 8,93 5,58 9,93 11,08

Utdelning per aktie 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00

Eget kapital per aktie 64,4 65,8 67,9 76,3 80,8 90,7 101,6

Antal aktier efter utspädning vid årets slut (miljoner) 35,9 35,9 56,4 56,4 56,4 56,4 56,4

Värderingsmultiplar
re re re re re re re re

2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E

P/E, justerat 13,6x 12,3x 11,8x 12,5x 17,3x 9,9x 9,0x

P/EK 2,2x 1,9x 1,3x 1,2x 1,2x 1,1x 1,0x

P/FCF 11,9x 13,4x 33,3x 10,4x 17,5x 9,8x 8,8x

Direktavkastning 4,9% 5,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,2%

Utdelningsandel, justerad 67% 69% 0% 0% 0% 0% 55%

EV/Sales (ex IFRS 16) 1,1x 1,0x 1,2x 0,8x 0,8x 0,7x 0,6x

EV/Sales (ink IFRS 16) 1,1x 1,0x 1,2x 0,9x 0,9x 0,8x 0,8x

EV/EBITDA (ex IFRS 16) 10,0x 8,3x 14,6x 8,9x 10,6x 7,6x 6,7x

EV/EBITDA (inkl IFRS 16) 10,0x 8,3x 14,6x 7,0x 7,5x 6,1x 5,5x

EV/EBIT, justerat (ex IFRS 16) 12,2x 11,3x 18,7x 12,9x 15,9x 10,2x 8,9x

EV/EBIT, justerat (inkl IFRS 16) 12,2x 11,3x 18,7x 15,1x 18,0x 11,9x 10,4x

Aktiekurs, årets slut 142,7 124,1 91,5 93,1 97,5 97,5 97,5

EV, årets slut (ex IFRS 16) 6 585 5 935 9 288 8 987 8 845 8 312 7 715

EV, årets slut (inkl IFRS 16) 6 585 5 935 9 291 10 767 10 420 9 887 9 290
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Tillväxt och marginaler
Text

2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E

Omsättningstillväxt 3% 1% 33% 52% -3% 3% 2%

EBIT-tillväxt, justerad (ex IFRS 16) -16% -3% -5% 40% -20% 46% 7%

EPS-tillväxt, justerad -14% -4% -23% -4% -25% 76% 10%

Bruttomarginal 53,6% 54,6% 49,9% 44,8% 44,6% 44,4% 44,3%

EBITDA-marginal (ex IFRS 16) 11,0% 11,9% 8,0% 8,4% 7,1% 9,0% 9,4%

EBITDA-marginal (inkl IFRS 16) 11,0% 11,9% 8,0% 12,7% 11,8% 13,4% 13,7%

EBIT-marginal (justerad, ex IFRS 16) 9,1% 8,7% 6,2% 5,8% 4,8% 6,7% 7,0%

EBIT-marginal (justerad, inkl IFRS 16) 9,1% 8,7% 6,2% 6,0% 4,9% 6,9% 7,2%

Skattesats 24% 22% 44% 24% 24% 21% 21%

Kapitale=ektivitet (mkr)
Text

2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E

ROE, justerad 17% 15% 10% 10% 7% 12% 11%

ROCE, justerad (inkl IFRS 16) 13% 12% 8% 8% 6% 9% 9%

ROIC 9% 10% 5% 7% 5% 8% 8%

Investeringar (ex IFRS 16) 111 164 221 131 271 250 256

Investeringar / omsättning 2% 3% 3% 1% 2% 2% 2%

Försäljning- och administrationskostnader / omsättning n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Varulager / omsättning 22% 24% 36% 24% 25% 25% 25%

Kundfordringar / omsättning 8% 8% 11% 7% 0% 0% 0%

Leverantörsskulder / omsättning 11% 11% 18% 11% n/a n/a n/a

Rörelsekapital / omsättning 17% 17% 29% 19% 20% 20% 20%

Kapitalomsättningshastighet 1,1x 1,1x 1,0x 1,0x 0,9x 1,0x 1,0x

Finansiell ställning (mkr)
Text

2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E

Nettoskuld (ex IFRS 16) 1 464 1 478 4 126 3 737 3 344 2 812 2 215

Nettoskuld (inkl IFRS 16) 1 464 1 478 4 129 5 517 4 919 4 387 3 790

Soliditet (ex IFRS 16) 43% 43% 35% 39% 43% 47% 51%

Soliditet (inkl IFRS 16) 43% 43% 35% 34% 37% 41% 45%

Nettoskuldsättningsgrad (ex IFRS 16) 63% 62% 107% 86% 73% 54% 38%

Nettoskuldsättningsgrad (inkl IFRS 16) 63% 62% 107% 127% 107% 85% 65%

Nettoskuld / EBITDA (ex IFRS 16) 2,2x 2,1x 6,5x 3,7x 4,0x 2,6x 1,9x

Nettoskuld / EBITDA (inkl IFRS 16) 2,2x 2,1x 6,5x 3,6x 3,6x 2,7x 2,2x
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Kvartalsdata (mkr)

Q1 18 Q2 18 Q3 18 Q4 18 Q1 19 Q2 19 Q3 19 Q4 19 Q1 20 Q2 20

Nettoomsättning 1 432 1 633 1 850 2 864 2 909 3 100 2 879 2 954 2 874 2 894

Övriga intäkter 36 40 37 59 40 44 50 40 42 53

Kostnad sålda varor -673 -724 -900 -1 604 -1 585 -1 721 -1 576 -1 652 -1 611 -1 582

Bruttovinst 795 949 987 1 319 1 364 1 423 1 353 1 342 1 305 1 365

Försäljningskostnader

Administrationskostnader

Forskning- och utvecklingskostnader

Övriga kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EBITDA 105 220 178 135 376 444 399 313 263 425

Avskrivningar -46 -46 -60 -78 -204 -203 -209 -210 -205 -214

Goodwillnedskrivningar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EBIT 59 174 118 57 172 241 190 103 58 211

Jämförelsestörande poster -20 -25 -4 -40 -5 0 0 -6 0 -4

EBIT (justerad) 79 199 122 97 177 241 190 109 58 215

Finansiella intäkter 1 1 2 3 3 3 3 3 3 2

Finansiella kostnader -3 -5 113 -42 -45 -41 -47 -30 -73 -20

Resultat före skatt 57 170 233 18 130 203 146 76 -12 193

Skatter -15 -38 -147 -9 -33 -45 -34 -22 -3 -46

Minoritetsintressen -2 -5 -3 1 -2 -4 -3 1 -2 -7

Nettoresultat (rapporterat) 40 127 83 10 95 154 109 55 -17 140

Nettoresultat (justerat) 54 146 84 32 99 154 109 59 -17 143

Q1 18 Q2 18 Q3 18 Q4 18 Q1 19 Q2 19 Q3 19 Q4 19 Q1 20 Q1 20

Omsättningstillväxt -3% 7% 35% 95% 103% 90% 56% 3% -1% -7%

EBIT-tillväxt (justerad) -37% 15% 2% -6% 124% 21% 56% 12% -67% -11%

Bruttomarginal 53% 56% 51% 44% 46% 44% 45% 44% 44% 45%

EBITDA-marginal (ex IFRS 16) 7% 13% 9% 5% 8% 10% 9% 6% 5% 10%

EBIT-marginal (justerad) 5% 12% 6% 3% 6% 8% 6% 4% 2% 7%

Skattesats 26% 22% 63% 50% 25% 22% 23% 29% -25% 24%

-940-729-690 -1 042-809 -1 184 -988 -979 -954 -1 029
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Denna publikation (nedan ”Publikationen” har sammanställts av Erik Penser Bank (nedan ”Banken”) exklusivt för bankens kunder. Innehållet
har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom
lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Banken kan låta medarbetare från annan avdelning eller analyserat bolag
(nedan ”bolaget”) läsa fakta eller serier av fakta för att få dessa veri)erade. Banken lämnar inte i förväg ut slutsatser eller omdömen i Publikationen.
Åsikter som lämnats i Publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av Publikationen och dessa kan ändras. Det lämnas
ingen försäkran om att framtida händelser kommer att vara i enlighet med åsikter framförda i Publikationen.
Informationen i Publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller råd att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda
mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig
rekommendation eller ett investeringsråd.
Banken frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna Publikation. Placeringar i )nansiella instrument
är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god
värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.

Potential och risk
Banken använder sig av en rad olika värderingsmodeller för att värdera )nansiella instrument. Bland dessa )nns kassaHödesmodeller,
multipelvärdering samt styckningskalkyler. Väsentliga antaganden för värderingen baseras på vid var tid tillgänglig marknadsdata.
Den i Publikationen lämnade analysen har utförts i enlighet med villkoren för tjänsten ”Penser Access” som Banken utför åt analyserat bolag.
Banken erhåller ersättning för nämnda tjänst från det analyserade bolaget.
Vi klassi)cerar aktien enligt skalan Hög, Medel, Låg utifrån en tvådimensionell modell bestående av potential och risk.
Banken relaterar potentialen till vedertagna värderingsmetoder givet ett enligt oss rimligt scenario för bolagets framtida utveckling. I det här
sammanhanget de)nierar vi låg potential som maximalt 10% förväntad totalavkastning den kommande tolvmånadersperioden. För att aktien skall
erhålla klassi)ceringen Hög potential krävs det att vi ser en totalavkastning på minst 50%. Denna kan dock ligga ett par år bort i tiden.
Vad gäller risk analyserar vi ett antal kända parametrar som är relevanta för bolaget. En generell riktlinje för att klassi)ceras som låg risk är att
bolaget har positivt kassaHöde och att ingen enskild faktor påverkar omsättningen mer än 20%. Motsvarande generella beskrivning av hög risk
är att bolaget inte nått positivt kassaHöde alternativt att en enskild faktor påverkar omsättningen mer än 50%.
Potential- och riskklassi)ceringen uppdateras kontinuerligt.
Klicka https://www.penser.se/historiska-analysrekommendationer/ för att se historik över investeringsrekommendationer från Banken.

Allmänt
Bankens medgivande krävs om hela eller delar av denna Publikation mångfaldigas eller sprids. Publikationen får inte spridas till eller göras
tillgänglig för någon fysisk eller juridisk person i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a – 16, Securities Exchange Act of 1934),
Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll.
Banken har utarbetat en Etikpolicy samt en IntressekonHiktpolicy. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekonHikter mellan
kunders intressen och avdelningar inom Banken. Sättet som Banken använder för att förebygga intressekonHikter är bl. a. restriktiva
kommunikationer (Chinese Walls). Analysavdelningen är fysiskt belägen avskild från Corporate Finance-avdelningen, som sitter i egen lokal.
Corporate Finance-avdelningen får inte delta i framtagandet eller lämna synpunkter på en publikation. Det kan dock, från tid till annan, föreligga
ett uppdragsförhållande eller rådgivningssituation mellan ett bolag som förekommer i en Publikation och någon annan avdelning i Banken än
Analysavdelningen. Banken har utarbetat interna restriktioner för när anställdas handel får ske i ett )nansiellt instrument som är föremål för
Investeringsrekommendation.
Från tid till annan utför Banken uppdrag för ett bolag som är omnämnt i en publikation. Banken kan bl. a. vara rådgivare eller emissionsinstitut, till
bolaget eller likviditetsgarant i ett av bolagets värdepapper. Om så är fallet har det angivits i Publikationen. Banken, dess ägare, styrelseledamöter
eller anställda kan äga aktier i omnämnt bolag. Alla anställda i Banken ska redovisa sina innehav i värdepapper samt alla transaktioner. Banken
och dess anställda följer svenska fondhandlarföreningens riktlinjer för anställdas aIärer. Den analytiker som har utarbetat en Investeringsanalys
som avses i 11 kap. 8 § FFFS 2007:16 och andra som medverkat i detta arbete får inte för egen räkning handla i be¬rörda Finansiella Instrument
eller med därtill relaterade Finansiella Instru¬ment i strid med gällande rekommendation. Bankens Compliance-avdelning övervakar anställdas
transaktioner.
Banken betalar lön till analytiker som även kan bestå av vinstdelning av Bankens resultat men aldrig knutet till en annan avdelnings ekonomiska
resultat. Varken Banken eller de personer som sammanställt denna publikation har innehav (varken långa eller korta) i analyserat bolags
emitterade )nansiella instrument överstigande 0,5 % av det analyserade bolagets aktiekapital.
För det aktuella bolaget utför Banken även analys i enlighet med villkoren för den kostnadsbelagda tjänsten ”Penser Access”. Klicka här https://
epaccess.penser.se/ för mer information om tjänsten.
Erik Penser Bank har tillstånd att bedriva värdepappersverksamhet och står under svenska Finansinspektionens tillsyn.

Erik Penser Bank (publ.)

Apelbergsgatan 27 Box 7405 103 91 STOCKHOLM

tel: +46 8 463 80 00 fax: +46 8 678 80 33 www.penser.se
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